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O sucesso na economia do conhecimento
surge àqueles que se conhecem melhor – as
suas forças, os seus valores e o modo como
melhor actuam.
(Peter Drucker, 1999)

é, portanto, um exercício de humildade, de
vulnerabilidade.

Antes de começar, importa referir que distinguimos conhecer de aprender. Numa era em
que a informação está acessível, literalmente, nas palmas das nossas mãos, importa que
a formação se materialize em mais do que
transmissão de conhecimento. A corroborar
esta perspectiva estão Guarnieri & Zárate
(2010), ao afirmarem que «não deveremos
confundir informação com aprendizagem;
por muito informados que estejamos acerca
de como se pratica golfe, isso não nos tornará em bons praticantes». No modo como
perspectivamos a aprendizagem está já
implícita a aplicabilidade prática do que é
veiculado.
Concebemos a formação como um espaço de
aprendizagem. Um espaço que abra a possibilidade de incorporação de novos pressu-

Nesta linha, pensamos que o ideal, para o
indivíduo e para as organizações para quem
ele trabalha, seria que a formação fosse voluntária, isto é, desejada e solicitada pelo
próprio, cabendo às organizações estimular
e criar condições para que aquela se materializasse.
Na formação, caberá ao formador não estragar este esforço. O formador transforma-se
assim num facilitador de aprendizagem. Alguém que ensina a aprender, que proporciona e cria um contexto onde os conhecimentos e a informação sejam incorporados
nas experiências e nas vivências de cada
participante. Desta forma, tal como referido,
promove-se a aplicabilidade do que é trabalhado «em sala» (virtual ou física) na vida
pessoal e profissional de cada um.

Quando o aluno está pronto, o mestre aparece.
(provérbio chinês).

OUTUBRO 10

A palavra «aprender» provém do latim ‘apprehendère’, que significa
apoderar-se, incorporar, tomar. Todas estas expressões se traduzem numa
acção e daí deduzimos que o «aprendiz» tem um papel activo no seu
próprio processo de aprendizagem.
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postos, novas competências, novas acções,
estratégias e diferentes perspectivas.
A suportar esta assunção está a própria origem da palavra «aprender». Provém do latim ‘apprehendère’, que significa apoderar-se, incorporar, tomar. Se repararmos, todas
estas expressões se traduzem numa acção
e daí deduzimos que o «aprendiz» tem um
papel activo no seu próprio processo de
aprendizagem. Colocando-se numa disposição de abertura, abandonando alguns pilares, por vezes basilares, deixando para trás
algumas verdades absolutas e garantidas e
declarando o seu desconhecimento.
Posto isto, poderíamos depreender que somos tão responsáveis pelo que aprendemos
como pelo que não aprendemos. Aprender

Em suma, este novo formador, este facilitador, deve promover a habilidade dos participantes em se tornarem responsáveis
(respons+[h]abilidade) pela sua própria
aprendizagem.
Acreditamos que a formação deverá tornar-se, cada vez mais, num espaço onde não só
são passados os conhecimentos, mas onde
se promove o auto-conhecimento, a auto-descoberta, as novas perspectivas e um espaço de troca e partilha.
Hoje sabemos que a aprendizagem não é
apenas um fenómeno racional e cognitivo.
Há factores afectivos em jogo e que em grande medida contribuem para o sucesso na incorporação de novas aprendizagens (Olalla,
2009).

