
Sempre que uma nova ordem,

um novo modelo ou um jeito

diferente de fazer e pensar se

impõe em algum tipo de rotina,

forçosamente dois movimentos se

confrontam. O primeiro deles tende a

anular o segundo, enquanto este último

busca estabelecer-se, como padrão, no

lugar do primeiro. Confirmadas as

vantagens do segundo movimento,

representado aqui pelo "novo", o primeiro

tende a desaparecer, com o tempo. Tão

simples quanto o trânsito do dia para a

noite —ou vice-versa. No meio do

caminho, porém, há o crepúsculo, espaço

em que há o embate, o instante (que pode

durar meses, anos) em que as forças,

mesmo sem viço, do antigo regime

discutem e questionam as vantagens do

novo tempo. Quando falamos em

tecnologia e aprendizado, este é exatamente

o instante em que se encontram empresas

e pessoas: na passagem do crepúsculo. A

julgar pelo imenso arsenal de recursos

disponíveis, tudo indica que o novo, com

suas poderosas armas, e por ser

praticamente inevitável, irá prevalecer. Mas

o fato é que estamos no meio da batalha,

computando vantagens e (eis o busílis)

ainda aprendendo a lidar com o novo

mundo da tecnologia da informação. De

acordo com o mestre e professor da

Faculdade de Economia, Administração e

Contabilidade da Universidade de São

Paulo (FEA/USP) André Fischer, nosso

entrevistado, "estamos entrando em uma

outra era, onde a tecnologia de apren-

dizagem predominante passa a ser não

mais a impressa, mas sim a digital. Isso implica",

diz ele, "um estilo novo de aprendizagem,

que estamos ainda desenvolvendo, e que

alguns autores denominam de apren-

dizagem hipertextual". Entre as visíveis

vantagens dessa nova modalidade de

aprender (fazer e pensar), destacam-se: a

interatividade, a mobilidade, a possibilidade

de construção coletiva do conhecimento,

baixos custos de estrutura (no médio e

longo prazo), etc. Como o período é de

transição, e dada a gigantesca mudança

proposta por essa nova ordem, o embate

não poderia ser menos emocionante: "As

pessoas, os gerentes e os CLOs ('Chief

Learning Officer') não estão (ainda)

preparados para o novo estilo de

aprendizagem", observa o Fischer- que

também é coordenador do MBA em RH

da FIA/FEAAJSP. E acrescenta: "Nunca

tivemos tanta informação à nossa

disposição, por outro lado nunca tivemos

tanta dificuldade para filtrar e contex-

tualizar essa informação, transformando-

a em conhecimento capaz de orientar

decisões". Como se vê, o desafio é grande.

Tão grande quanto o promissor futuro

que algumas empresas e pessoas vêm

antecipando com relativo sucesso. Para

falar sobre o atual estágio dos avanços da

aprendizagem por meio da tecnologia, e

sentindo-se "à vontade" em elaborar suas

respostas, o professor Fischer nos deu, por

email, a seguinte entrevista:

Por Carlos Neves

neves@uol.com.br

Se há dúvida

sobre o quanto

avançamos

(e quanto ainda

temos de

aprender) no

território da

tecnologia, o

certo é que desta

viagem não

poderemos mais

voltar



T&D/IC — Quais as chances de

uma empresa sem nenhuma

preocupação com investimento

em tecnologia sobreviver neste

mundo globalizado?

André Fischer — Tecnologia é

conhecimento transformado em

soluções para atender a demanda das

pessoas, das organizações, dos

governos, enfim, de todos aqueles

que buscam tornar a vida melhor.

Nesse sentido ela pode ser

considerada como o motor acelerado

das mudanças do mundo contem-

porâneo. Não há como se desconec-

tar do seu desenvolvimento. Seria

praticamente como dizer que uma

empresa poderia parar o tempo.

Em que medida o incremento

atual de novas tecnologias para

aprendizagem impacta a forma

como as pessoas aprendem nas

empresas?

Pierre Lévy é um dos autores que

melhor discute a questão das

tecnologias de aprendizagem. Ele

consegue associar senso histórico

com visão de futuro. Uma das

características que diferenciam o ser

humano é sua capacidade de criar

instrumentos de aprendizagem, ou

seja, tecnologias, ferramentas que

facilitam o processo de aprender.Três

foram as tecnologias até hoje mais

utilizadas: a tecnologia oral (trans-

formar os sons que emitimos em

elementos com significados particula-

res, em linguagem); a escrita (definida

pela capacidade de armazenar o

conhecimento fora da memória

individual); a tecnologia impressa (que

talvez seja predominante ainda hoje

na forma de publicações). Cada uma

destas tecnologias cria formas de

ensinar e de aprender. A sala de aula

é, tipicamente, uma maneira de utilizar

a tecnologia oral, associada com a

impressa. O professor é um

decodificador de livros. Ocorre que

estamos entrando em uma outra era,

onde a tecnologia de aprendizagem

predominante passa a ser não mais a

impressa, mas sim a digital. Isso implica

um estilo novo de aprendizagem, que

estamos ainda desenvolvendo, e que

alguns autores denominam de

aprendizagem hipertextual. Estamos

ainda desenvolvendo esse novo estilo.

Assim, na empresa, bem como na

escola, ocorre um processo de meta-

aprendizagem, o que quer dizer que

as pessoas estão aprendendo a

aprender de uma maneira diferente.

É possível afirmar, por conta da

ampla disponibilidade dessas

tecnologias, que pessoas (traba-

lhadores em particular), hoje,

aprendem mais (e melhor) que

no passado?

Esta é uma grande discussão entre

pesquisadores, educadores e profis-

sionais que militam na área da

aprendizagem organizacional. Prefiro

dizer que há duas correntes. Os

pessimistas acreditam que nunca se

teve tanta informação superficial a

disposição de tanta gente, mas essas

informações, descontextualizadas, não

estariam se transformando em

conhecimento. Os otimistas enten-

dem que hoje as pessoas estão sendo

levadas a intervir no próprio processo

de produção de conhecimento, ou seja,

elas podem escolher (hipertex-

tualmente) o que querem conhecer e

sob qual ótica de interesse Além disso,

elas podem contribuir mesmo com um

conhecimento, ao invés de assimilá-lo

passivamente. Temos notícias de que

várias empresas estão hoje desenvol-

vendo suas wikipedias organizacionais,

de maneira que os funcionários podem

recorrer na busca de conceitos que

têm uma definição particular no âmbito

da empresa, com um sentido particular

para aquele grupo. Além de recorrer,

eles podem também modificá-lo, alterá-

lo, gerando assim mais conhecimento.

Qual sua opinião a respeito?

Prefiro dizer, do meu lado, que esse

avanço traz, como toda mudança

tecnológica, vantagens e desvantagens.

Realmente, nunca tivemos tanta

informação à nossa disposição, por

outro lado nunca tivemos tanta

dificuldade para filtrar e contextualizar



essa informação, transformando-a em

conhecimento capaz de orientar

decisões.

Quando se pensa em tecnologia

como suporte para a aprendi-

zagem, o que é fundamental em

termos de recursos (programas,

redes, etc.)?

Nossas pesquisas são mais voltadas

para a aprendizagem mediada pela

beneficiar-se desse aparato?

Aqui talvez esteja nosso maior desafio.

As pessoas, os gerentes e os CLOs

("Chief Learning Officer") não estão

preparados para o novo estilo de

aprendizagem que Pierre Levy chama

de hipertextual. Estamos aprendendo

juntos. Para as pessoas, o novo estilo

implica uma auto-disciplina com a qual

elas não estavam acostumadas. Nos

fomos formados no sistema de sala

disseminar o aprendizado (e o

conhecimento) por meio de

tecnologia?

Estabelecendo uma política clara de

uso da tecnologia como tecnologia

de aprendizagem. Ainda persiste no

mundo corporativo a idéia de utilizar

a tecnologia exclusivamente como

meio de otimização de processos. É

claro que vamos continuar

diminuindo custos ao automatizar

tecnologia do que para a tecnologia

propriamente dita. O que percebemos,

entretanto, é que as empresas ainda

colocam aTI (tecnologia da informação)

voltada para a aprendizagem, ou seja,

aplicada à gestão do conhecimento (CG)

e à educação corporativa (EC), em um

segundo plano. Embora o discurso da

gestão estratégica do conhecimento e

da aprendizagem esteja presente na

maioria das organizações de ponta, ele,

em boa parte das vezes, não se

transforma em investimento tecno-

lógico sério. Isso se nota principalmente

na destinacão de banda para e-learning

ou ferramentas de GC Essa tecnologia

é, primeiramente, aplicada aos negócios,

à rede interna e depois, quando possível,

destinada à aprendizagem.

O que se exige das pessoas (em

termos de formação e postura)

para que possam aproveitar e

de aula. A figura de autoridade do

professor determinava se passávamos

ou não de ano. Se nosso comporta-

mento era ou não condizente com a

sala de aula. Se o conteúdo era ou

não necessário para a nossa formação.

Certamente que, como já aconteceu

com outras mudanças radicais como

esta, alguns se aproveitarão mais do

que outros. Arrisco dizer que três

competências serão mais fundamen-

tais: iniciativa, autodisciplina, autoco-

nhecimento e capacidade de adaptação

(desaprendizagem). Basta ver o

esforço que todos estamos hoje

fazendo para migrar para o Windows

Vista, um processo de aprendizagem

muito simples, mas alguns se

aproveitarão mais dos recursos

oferecidos do que outros.

Como as empresas podem

contribuir para facilitar e

processos em nossas organizações,

mas o foco pode ser muito mais

ousado se pensarmos num novo

conceito. O conceito de tecnologia

como meio de acelerar a produção

do conhecimento que a organização

produz. Isso é uma cultura muito difícil

de ser internalizada.

Provavelmente o aspecto mais

interessante (e estimulante)

oferecido pela tecnologia é a

possibilidade de interação (em

inúmeras modalidades) Algumas

perguntas sobre este ponto: qual

sua avaliação sobre o uso desse

recurso nos processos de

educação nas empresas? Ainda é

incipiente? Poderia melhorar?

Nas experiências de e-learning e

gestão do conhecimento que

acompanhei este foi sempre o aspecto

com maior potencialidade e o pior



ENTREVISTA
André Fischer

aproveitado pelo projeto. Como a

boa psicologia social sempre

demonstrou, interação, ou relação

social em pequenos grupos, depende

de estímulos, expectativas e sistemas

de reforço.Traduzindo para o mundo

das tecnologias de aprendizagem, isso

quer dizer que as pessoas somente

irão interagir se isso corresponder,

de alguma maneira, aos seus

interesses, em primeiro lugar. E, em

segundo, se o ambiente organizacional

—leia-se clima e cultura—

conspirarem nessa direção. Da

mesma forma que algumas

organizações apenas destinam a sobra

da banda de internet para a

aprendizagem, é freqüente que

deixem apenas a sobra da motivação

das pessoas para a interação, o

compartilhamento e a produção de

conhecimento.-Uma pergunta simples,

que um gestor pode se fazer para

analisar esta questão em sua empresa

é: como o compartilhamento de

conhecimento é recompensado pelo

sistema de remuneração e reconhe-

cimento de minha organização?

Interação, compartilhamento e

produção colaborativa de conheci-

mento somente podem acontecer

quando devidamente estimulados.

Quais os mais criativos e

eficientes usos da interação (com

tecnologia) em processos de

aprendizagem?

As wikipedias e redes sociais internas

estão hoje dando nova vida virtual às

corporações. Seu uso na gestão de

projetos, desenvolvimento de

produtos e relacionamento direto

com clientes são exemplos de

estímulo à aprendizagem situada, ou

seja, aquela que não é formalmente

concebida para o ensino, como as

iniciativas de educação corporativa.

O senhor acredita que as

tecnologias móveis (e a descen-

tralização de recursos) terão

impacto decisivo na aprendiza-

gem?

As tecnologias móveis já estão tendo

impacto na aprendizagem, princi-

palmente no caso dos notebooks.

Entretanto, o uso de PDAs e celulares

ainda é muito limitado para essa

finalidade.

Qual a cara do futuro num país

como o Brasil, que se vê obrigado

a conjugar, por um lado, uma

educação básica com vários

problemas e, por outro, as mais

modernas tecnologias (já

disponíveis) para aprender?

Os números da educação brasileira

avançaram bastante nos últimos anos,

mas estão ainda muito distantes de

países como a Coréia e o Chile,

sabemos disso. A tecnologia poderia

ajudar, mas não é o nosso principal

problema. A questão educacional

brasileira é uma questão de estratégia

e de recursos humanos fundamental-

mente. Em primeiro lugar, é preciso

definir uma política que esclareça,

definitivamente, os papéis da área

pública e do setor privado na

promoção do ensino. Depois disso é

preciso modificar radicalmente a

gestão dos recursos humanos da área

pública. Ela deverá contemplar três

focos de investimentos simulta-

neamente: I) Capacitação — na qual

a tecnologia pode e deve contribuir

significativamente; 2) Reconhe-

cimento e Recompensa — diferen-

ciando os melhores desempenhos e

estabelecendo modelos de avaliação

permanentes de performance e

resultados; e, finalmente 3) Contato

entre os Profissionais de Educação e

a Comunidade — intensificando as

relações com os usuários do sistema

educacional. Atender apenas um

destes focos de atuação redundará

fatalmente em desperdício de

recursos públicos em nome de

objetivos de universalização que

nunca são alcançados.
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