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ão crescentes as iniciativas das empresas

no âmbito da educação corporativa.

Muitas delas, sobretudo as de médio e

grande portes, vêm buscando o

reposicionamento das antigas ações de

treinamento desenvolvidas pelo setor de

recursos humanos, aproximando suas

práticas às tendências atuais em educação corporativa.

Entretanto, esta busca pelo reposicionamento não deve ser

analisada de forma isolada. As alterações propostas no interior

das empresas são resultantes das transformações científicas,

sociais e tecnológicas ocorridas no mundo em meio a um novo

modelo econômico.

Uma nova era se instala. Com ela, novas questões são postas

na ordem do dia. O século XX testemunha a mudança no

padrão de acumulação do capital frente às exigências da

competitividade. O cenário global se configura e nele

permanecerão aquelas organizações que demonstrarem a

capacidade de se adaptar às novas demandas.

Da necessária adaptabilidade das empresas emerge um

novo paradigma de produção. O padrão de acumulação baseado

no modelo taylorista/fordista não mais responde ao contexto

atual, permeado pela conectividade, agilidade frente à

disponibilidade e fluidez da informação,

pelos avanços tecnológicos cada vez mais

rápidos. A emergência de um mundo

cada vez mais veloz e economias globais

não mais serão respondidas pela

organização do trabalho com base em

estruturas rígidas e na racionalização da

produção, configurando-o tal qual uma

linha de montagem.

O novo paradigma (emergente ou

flexível) busca na integração das

seqüências temporais da produção o

caminho para elevar os ganhos de

produtividade e, na flexibilidade, a

resposta à adaptação ao caráter instável

e diferenciado dos mercados. O novo

contexto não apenas imputa mudanças

nas organizações como também

reconfigura a relação educação-trabalho,

à medida que lança novas exigências

sobre os profissionais, também

adaptáveis aos novos contextos em

mudança.



O novo contexto não

apenas imputa mudanças

nas organizações como

também reconfigura a

relação educaçao-trabalho

Assim, a revalorização do capital humano figura como

principal fator para o crescimento econômico e impõe a

necessidade de um novo olhar sobre o sistema educacional

brasileiro e sobre o processo de formação para o trabalho, que

ganha especial significado.

Entretanto, algumas questões posicionam-se no cerne dessa

discussão: como desenvolver o perfil profissional demandado

na sociedade do conhecimento? Qual o papel dos profissionais

que lidam com a educação para o trabalho frente ao

desenvolvimento do novo perfil do trabalhador e quais os

caminhos a serem trilhados para o desenvolvimento desse novo

perfil?

A conjuntura atual que caracteriza os novos processos de

trabalho busca a superação da eficiência individual para

promover a eficiência coletiva. Nesse sentido, a educação

continuada apresenta-se como resposta estratégica ao desenvol-

vimento de competências profissionais nas organizações.

A educação a distância no universo corporativo

Na atual conjuntura dos processos de trabalho, em que a

demanda pela formação profissional continuada é uma premissa

essencial ao desenvolvimento do capital intelectual nas

organizações, a educação a distância

(EAD) destaca-se como uma importante

estratégia na viabilização de ações de

educação corporativa. Entre suas

principais características estão a

flexibilização do estudo, o desenvol-

vimento da autonomia do participante,

o redimensionamento da relação tempo-

espaço na aprendizagem, o uso de

recursos tecnológicos como meios que

viabilizam a interatividade nas ações de

aprendizagem e a separação física entre

os participantes e o professor/tutor.

Além destas características que a

definem, a EAD ganha novos espaços

de atuação e novas configurações com

os avanços tecnológicos. Inicialmente

conhecida pelo foco no ensino por

correspondências, hoje a EAD é

oferecida em diferentes formatos:

blended (semi-presencial), e-leaming

(totalmente on-line), m-mobile (uso de

tecnologias móveis), formatos

potencializados principalmente pela

convergências atual de diferentes mídias,

que agregam novas possibilidades ao

desenvolvimento de cursos a distância.

O crescente interesse pela

modalidade, principalmente no formato

e-learning, vem atender principalmente

a ampliação da demanda de educação

corporativa nas organizações, consi-

derando a dispersão geográfica dos

profissionais, o alto investimento em

ações de educação continuada, a

possibilidade de customização das

soluções às necessidades do negócio e o

caráter flexível do estudo.



Entretanto, é fundamental
considerarmos as especificidades da

modalidade. Estas devem se articular
com o perfil do público e com a
concepção educacional da orga-
nização. Uma análise profunda
implica reconhecer qual é a base das

ações de desenvolvimento profis-
sional, de forma que todo programa

esteja articulado com as premissas
educacionais definidas no plano
pedagógico da organização. Se a
educação corporativa está pautada no

modelo de competências, é funda-
mental que toda ação educacional
também esteja alinhada a essa
premissa.

Nesse sentido, antes de definir a
modalidade da oferta deve-se

considerar se as competências de
determinado perfil profissional são
possíveis de serem constituídas por
meio do e-leaning, blended ou se é o

modelo presencial o mais indicado. O
olhar reflexivo sobre o processo
educacional e suas implicações futuras
deve orientar nossas escolhas no
planejamento e no desenvolvimento

das ações educacionais.
Independentemente da moda-

lidade escolhida, estamos falando
sobre educação, especificamente da

formação continuada de
trabalhadores. Nesse sentido, no
contexto corporativo, as ações
educacionais devem estar orientadas
para o atendimento das reais

necessidades de seu público-alvo.

Assim, os cursos a distância devem considerar, primeiramente,

o público-alvo e as competências e objetivos educacionais a serem

alcançados. Além disso, seu desenvolvimento e sua

customização devem aproveitar-se das potencialidades oferecidas

pelas tecnologias de informação e comunicação disponíveis,

propondo estratégias que efetivem a aprendizagem colaborativa.

No entanto, cabe chamar a atenção para o perfil de quem

estuda a distância. As pessoas aprendem de diferentes maneiras e

estilos, devendo a instituição olhar para seus sujeitos aprendizes.

Enquanto uns se identificam com o contato físico e espaços

síncronos e presenciais de aprendizagem, outros optam pela

flexibilidade e atemporalidade da educação a distância. São

escolhas que impactam diretamente o comprometimento e o

envolvimento desses sujeitos nas ações educacionais que lhe são

oferecidas.

Muito mais do que contrapor-se à educação presencial, a

EAD possibilita a flexibilização do estudo e potencializa o

desenvolvimento da autonomia dos participantes. Nas

organizações, a inserção de cursos a distância deve traduzir-se

em possibilidades constituintes de complementaridade e novas

significações da educação no trabalho, focadas no negócio e nas

necessidades específicas dos trabalhadores em seu locus de

atuação.
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