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RESUMO 
 

No contexto do mundo moderno, pode-se perceber que a época é de 
constantes mudanças e incertezas – era da informação. Diante de tal 
conjuntura, vivemos em uma sociedade de organizações. Todavia, as pessoas 
estão, cada vez mais, envolvidas com as novas tecnologias e com a 
comunicação e, ainda, cabe destacar que, as mesmas, são capazes de 
aprender novas motivações através de suas experiências e de sua interação. 
Desta forma, surge à necessidade de desenvolver um trabalho monográfico 
que aborde a relação entre educação/aprendizagem e gestão 
empresarial/organização. Para tanto, o propósito deste trabalho monográfico é 
aludir a acuidade do desenvolvimento do trabalho do psicopedagogo na gestão 
empresarial. 
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METODOLOGIA 

 

 
A metodologia aplicada ao desenvolvimento do trabalho dar-se-á 

através de pesquisa bibliográfica. No intuito de elaborar a pesquisa, foram 

utilizados procedimentos técnicos, a partir de material publicado, constituído 

principalmente de livros, artigos de periódicos e, também, de material 

disponibilizado na Internet – pesquisa bibliográfica. 

É importante salientar que, na pesquisa bibliográfica, os principais 

teóricos são: Idalberto Chiavenato, João Beauclair e Marília Maia Costa, com o 

objetivo de enfocar na gestão empresarial o estudo da aprendizagem na 

organização e a acuidade da atuação e do papel do psicopedagogo face à 

realidade no âmbito da gestão empresarial. 
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INTRODUÇÃO 

 
O tema do trabalho monográfico é “Psicopedagogia Empresarial: um 

estudo sobre a acuidade dos fatores pedagógicos nas relações humanas e no 

processo de aprendizagem humana na gestão empresarial”. O 

desenvolvimento do trabalho tem como questão central à aprendizagem 

significativa na gestão empresarial.  

A razão do desenvolvimento deste trabalho monográfico dar-se-á 

que nos dias atuais a educação extrapola o âmbito escolar. Logo, a prática 

educativa ocorre nas mais variadas esferas da vida social, exemplos: nas 

famílias, nos grupos sociais, nas instituições educacionais ou assistenciais, nas 

associações profissionais, sindicais e comunitárias, nas igrejas, nos meios de 

comunicação em massa, nas empresas, etc. Portanto, hoje, o campo da 

educação se ampliou muito. 

Dessa forma, o presente trabalho, abordará a relação entre 

educação/aprendizagem e gestão empresarial/organização.  

Insta aclarar que, abordar-se-á, a Educação pelo viés da Gestão 

Empresarial como o conjunto holístico das experiências de aprendizagem que 

preparam as pessoas para enfrentar a vida e se adaptar aos desafios do 

mundo atual.  

Atualmente nas organizações as pessoas precisam, cada vez mais, 

aprimorar os seus conhecimentos, para então, aplicá-los. Para tanto, saber 

somá-los e aplicá-los permite a participação ativa dos mesmos na sua própria 

aprendizagem. Neste sentido, surge à importância da atuação psicopedagógica 

nas organizações – psicopedagogia empresarial.  

O psicopedagogo tem sua práxis voltada para aprendizagem e para 

o desenvolvimento humano. E na gestão empresarial o psicopedagogo 

empresarial atua na circulação do conhecimento, na aprendizagem e nos 

fatores que impedem a mesma.  
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O propósito central do trabalho monográfico é aludir na gestão 

empresarial o estudo da aprendizagem na organização. Os objetivos 

específicos vislumbrarão a psicopedagogia e a psicopedagogia empresarial; a 

gestão empresarial e as mudanças organizacionais; e a aprendizagem 

organizacional.  

Para tanto, há evidências que a aprendizagem seja significativa. 

Logo, através de procedimentos, averiguar-se-á na gestão empresarial a 

importância da aprendizagem. Contudo, o trabalho monográfico visa evidenciar 

a aprendizagem significativa através da aprendizagem organizacional na 

gestão empresarial. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

A PSICOPEDAGOGIA 
 

 

 

1.1 - O Que é Psicopedagogia? 

 
A palavra Psicopedagogia resulta da junção de duas palavras de 

dois campos do conhecimento científico, ou seja, de duas ciências, que são 

elas: a psicologia – ciência que estuda o comportamento e os processos 

mentais, cujo foco é o indivíduo – ser humano; e a pedagogia – ciência que 

aborda, sistematiza, analisa e reflete a rotina e a prática de todo processo 

educativo. 

Entretanto, muita das vezes, o que ocorre é uma concepção 

reducionista da Psicopedagogia, porque a designação da palavra tem “suas 

partes constitutivas – psicologia + pedagogia – e que oferece uma definição 

reducionista a seu respeito” – como destaca Júlia Eugênia Gonçalves. Todavia, 

ao falar em Psicopedagogia, precisa-se superar a concepção reducionista que 

incide do senso comum. 

A Psicopedagogia é um campo do conhecimento que associa e 

integra os conhecimentos, saberes e princípios de diversos campos do 

conhecimento – Filosofia, Lingüística, Neurologia, Pedagogia, Psicanálise, 

Psicologia Social e Genética, Sociologia.  

Neste sentido, cabe ressaltar a visão de João Beauclair: 

Na realidade, a Psicopedagogia é um campo do conhecimento 
que se propõe a integrar, de modo coerente, conhecimentos e 
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princípios de diferentes Ciências Humanas  com a meta de 
adquirir uma ampla compreensão sobre os variados processos 
inerentes ao aprender humano. (BEAUCLAIR, 2009, p. 29). 

A atuação psicopedagógica abarca o processo de aprendizagem 

humana e o objeto de estudo da psicopedagogia é o ser cognoscente – o ser 

que aprende, o aprendente, o ser em processo de construção do 

conhecimento, o ser que se orienta à realidade e dela consegue extrair um 

saber.  

É de suma importância para compreender o ser cognoscente, 

entender que, cada sujeito é um ser cognoscente. E, mais, que o ser 

cognoscente é um ser pluridimensional, constituído de três dimensões: afetiva 

ou desiderativa, racional e relacional. Insta ressalvar que cada ser cognoscente 

é dotado de um núcleo organizador, designado eu cognoscente. Dessa forma, 

na constituição e/ou construção do saber, o que difere os seres cognoscentes 

uns dos outros é o núcleo organizador – composto pela troca e recebimento de 

informações e conhecimento e dá acepção a estas informações e ao 

conhecimento.   

Compreende-se que a Psicopedagogia é um campo de 

conhecimento interdisciplinar e vai além dos conhecimentos oriundos da 

Psicologia e da Pedagogia. Para tanto, esta compreensão é condição sine qua 

non para entendermos a Psicopedagogia. 

 

1.1.2 Como e Quando Surgiu: 

 

No século XIX, a Psicopedagogia surgiu na Europa com a 

preocupação dos problemas de aprendizagem pelo viés da área médica. Ainda, 

nos meados das décadas de 40/50, o caráter era médico – pedagógico. No ano 

de 1946, em Paris, foi criado o primeiro centro psicopedagógico, cujo trabalho 

era cooperativo entre médicos e pedagogos.  

Para Jorge Visca (1987), 

A psicopedagogia nasceu como uma ocupação empírica pela 
necessidade de atender as crianças com dificuldades na 
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aprendizagem, cujas causas eram estudadas pela medicina e 
psicologia. Com o decorrer do tempo, o que inicialmente foi 
uma ação subsidiária destas disciplinas, perfilou-se como um 
conhecimento independente e complementar, possuidor de um 
objeto de estudo (o processo de aprendizagem) e de recursos 
diagnósticos, corretores e preventivos próprios. (BEAUCLAIR, 
2009, p. 33). 

 

Todavia, a definição de doenças crônicas era dada às crianças que 

apresentavam problemas escolares ou de comportamento.  O primeiro país da 

América do Sul que realizou um trabalho de reeducação com crianças com 

dificuldades de aprendizagem foi à Argentina. Logo, há uma evolução neste 

campo de conhecimento.  

A partir deste momento, os conhecimentos de outras ciências 

integram-se a Psicopedagogia no intuito de melhorar a compreensão das 

dificuldades – conhecimentos da Linguagem, Psicanálise, Psicologia Genética 

e Psicomotricidade.  

No Brasil, na década de 70, a Psicopedagogia, surgiu como resposta 

ao problema do fracasso escolar e sua evolução dar-se-á em consonância com 

a natureza do seu objeto e dos seus objetivos.  

Nesta década, surgiram os primeiros cursos de psicopedagogia, 

para completar a formação dos psicólogos e de educadores, cujas dificuldades 

de aprendizagem nesta época eram associadas a uma disfunção neurológica 

denominada de disfunção cerebral mínima – DCM, que virou moda neste 

período, servindo para camuflar problemas sociopedagógicos. (BOSSA, 2000, 

p. 42).  

No entanto, destaca Bossa, baseado num modelo médico de 

atuação foram feitos cursos de formação de especialistas em Psicopedagogia 

na Clínica Médico-Pedagógica de Porto Alegre, que tinham a duração de dois 

anos. (BOSSA, 2000, p. 42).  

Nessa mesma década surgiram, em nível institucional, cursos com 

enfoque psicopedagógico, antecedendo a criação dos cursos formais de 

especialização e aperfeiçoamento, tratavam de temas como: a criança 
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problema numa classe comum, dificuldades escolares, pedagogia terapêutica, 

problemas de aprendizagem escolar. Eram oferecidos a psicólogos, pedagogos 

e profissionais de áreas afins, em busca de subsídios para atuar junto às 

crianças que não respondiam às solicitações das escolas (BOSSA, 2000, p. 

55).  

Mas, no Brasil, é na década de 80/90, que há uma evolução 

significativa nesta área do conhecimento, pois, apenas tratar os sintomas do 

fracasso escolar é pouco para se obter o êxito escolar. Então, torna-se 

necessário desmembrar os vários aspectos da aprendizagem – social, 

cognitivo, afetivo. Esta protrusão com o saber estabelecido a priori insere a 

Psicopedagogia em uma nova fase. 

Para tanto, a experiência vivida no âmbito clínico permitiu 

clarividência a Psicopedagogia. Torna-se notório que a relação estabelecida 

dar-se-á entre o psicopedagogo e o sujeito desse processo e não entre o 

psicopedagogo e o processo de aprendizagem. Consequentemente, ao focar o 

sujeito do processo de aprendizagem muda-se a estrutura da reflexão teórica.  

Atualmente, a Psicopedagogia tem como objeto de estudo o ser 

cognoscente – o ser que aprende, o sujeito do processo de aprendizagem; o 

ser pluridimensional – ser constituído de três dimensões: dimensão afetiva ou 

desiderativa, dimensão racional e dimensão relacional. 

 

 

1.1.3 O Que a Abrange 

 

Entende-se que a abrangência da Psicopedagogia dar-se-á no 

âmbito hospitalar (em clínicas e hospitais) e institucional (em escolas e 

empresas).  

Neste sentido, concerne o Código de Ética da ABPp: 

A psicopedagogia é um campo de atuação em Saúde e 
Educação que lida com o processo de aprendizagem humana; 
seus padrões normais e patológicos, considerando a influência 
do meio – família, escola e sociedade – no seu 
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desenvolvimento, utilizando procedimentos próprios da 
psicopedagogia. 

 

Desta forma, a psicopedagogia propende às ações de ensinar e 

aprender de um sistema complexo e, não exclusivamente, da prática e/ou do 

exercício didático-pedagógico, mas, do processo de ensino e aprendizagem 

que incidi em todos os ambientes e/ou espaços.  

Contudo, o psicopedagogo é capaz de contribuir, com seu trabalho 

psicopedagógico, em várias esferas da sociedade – escola, família, empresas, 

instituições, entre outros. Sendo assim, o psicopedagogo poderá atuar em 

diversas esferas, onde apresente as “ditas” dificuldades. 

 

 

1.2 O Que se Entende por Psicopedagogia Empresarial 

 

Contemporaneamente, ocorrem inúmeras mudanças na sociedade – 

políticas, culturais, econômicas, sociais, religiosas. Em síntese, essas 

mudanças afetaram duas vertentes: a educação e as organizações 

empresarias. Destarte, abordar-se-á a prática educativa na esfera empresarial 

sob o viés psicopedagógico. 

A educação, nos dias atuais, extrapola o âmbito escolar. 

Reconhece-se a educação como o processo de ensinar e aprender. Para tanto, 

a educação, ou a prática educativa, é um fenômeno social e universal inerente 

à atividade humana necessária à existência e ao funcionamento das 

sociedades. 

Hoje, o campo da educação se ampliou muito e a prática educativa 

pode acontecer nas mais variadas esferas da vida social, exemplos: nas 

famílias, nos grupos sociais, nas instituições educacionais ou assistenciais, nas 

associações profissionais, sindicais e comunitárias, nas igrejas, nos meios de 

comunicação de massa, nas empresas, dentre outras. 
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As organizações empresariais, também, foram afetadas com essas 

mudanças – avanços tecnológicos, intenso movimento na busca da qualidade e 

produtividade, progresso nas tecnologias de informação e comunicação, etc. 

Atentamente a isso, as organizações perceberam que o seu crescimento e a 

sua produção estão, intrinsecamente, relacionado ao desenvolvimento humano 

e profissional de seus colaboradores. Neste momento, a proeminência é a 

gestão do desenvolvimento humano.  

Diante de tal conjuntura, surge à necessidade de uma nova 

sociedade, a sociedade do conhecimento. Insta destacar que as pessoas, nas 

organizações, precisam, cada vez mais, aprimorar os seus conhecimentos, 

para então, aplicá-los. Para tanto, saber somá-los e aplicá-los permite a 

participação ativa dos mesmos na sua própria aprendizagem.  

Neste sentido, surge à importância da atuação psicopedagógica nas 

organizações – psicopedagogia empresarial. Visto que, “é uma área cujo objeto 

é o ser que aprende, como aprende e de que maneira esse aprendizado se 

insere, e o insere no ambiente do qual faz parte”. (COSTA, 2009, p. 14). 

O cerne da psicopedagogia é a aprendizagem. Como ressalta, 

Costa: 

A Psicopedagogia preocupa-se com a aprendizagem e seu 
desenvolvimento normal em um contexto. Leva em 
consideração a assimilação interna e a aplicação externa 
daquele que aprende, sem deixar de lado os aspectos afetivos 
e sociais que estão envolvidos em tal processo. (COSTA, 2009, 
p. 14). 

 

O psicopedagogo tem sua práxis voltada para aprendizagem e para 

o desenvolvimento humano. E na gestão empresarial, o psicopedagogo 

empresarial, atua na circulação do conhecimento, na aprendizagem e nos 

fatores que impedem a mesma. 

Vale ressaltar que: 

Dentro da organização, o psicopedagogo procura atuar na 
superação das dificuldades de relacionamento de um grupo, 
cabendo também a ele levar a empresa a diminuir as 
fragmentações entre setores e a trabalhar de forma 
interdisciplinar.  (COSTA, 2009, p. 15). 
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O Psicopedagogo, ainda, atuará nas organizações empresarias 

identificando e/ou investigando as competências, habilidades e dificuldades dos 

seus colaboradores, favorecendo os mesmos e a organização. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

A GESTÃO EMPRESARIAL 

 
 

Primeiramente, explicar-se-á o que é Gestão Empresarial – é uma 

ciência dita social, pois, situa-se no campo das ciências humanas e discorre 

sobre os agrupamentos humanos e os valores humanos organizados em prol 

dos objetivos empresariais. De acordo com a definição abordada pelo 

Dicionário Aurélio, a palavra Gestão – ato ou efeito de gerir; gerência; e a 

palavra Empresarial – relativo à empresa. A Gestão Empresarial é, também, 

denominada, Administração.   

Insta elucidar que, 

A palavra administração vem do latim ad (direção, tendência 
para) e minister (subordinação ou obediência) e significa 
aquele que realiza uma função sob o comando de outrem, isto 
é, aquele que presta um serviço a outro. No entanto, a palavra 
administração sofreu uma radical transformação em seu 
significado original. (CHIAVENATO, 2003, p. 11). 

 

Nesse sentido, compreender-se-á através do contexto histórico 

essas transformações.  

 

2.1  Breve Histórico da Gestão Empresarial 

 

Diversas mudanças ocorreram nos cenários político, econômico e 

social. Mediante a essa realidade as organizações passaram por diversas 
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mudanças. É nesse viés que Chiavenato elucida, de forma sucinta, a trajetória 

administrativa, ou seja, o percurso da gestão empresarial: 

O objeto da Administração é a atividade organizacional. 
Inicialmente, seu objeto era simplesmente a atividade fabril, 
depois rendeu-se às empresas industrias e, mais adiante, a 
todo tipo de organização humana, passando gradativamente a 
envolver também o intercâmbio entre as organizações e seu 
ambientes. (CHIAVENATO, 2003, p. 20). 

    

Portanto, recorrer-se-á ao contexto histórico para entender as 

mudanças nas organizações.  

No transcursar da história da humanidade, consecutivamente, existiu 

várias formas de administrar as organizações, das mais simples as mais 

complexas.  

 O desenvolvimento desta ciência, Administração, recebeu 

influência: dos filósofos, Sócrates e Aristóteles – conceitos de Administração na 

Antiguidade, e de Bacon e Descartes – com o surgimento da Filosofia 

Moderna; da organização eclesiástica da Igreja Católica – influenciando 

fortemente o pensamento administrativo; da organização militar – contribuindo 

com seus princípios, mais tarde, assimilados e incorporados; de economistas 

liberais, como Adam Smith – proporcionando princípios posteriormente aceitos; 

e, de sociólogos, como Marx e Engels – surgimento do socialismo e do 

sindicalismo. 

Até o século XIX, o conceito, ou seja, as idéias e as teorias de 

Administração desenvolveram-se de forma vagarosa. No início do século XX 

ocorre um avanço significativo no desenvolvimento dessas idéias e teorias. 

A partir de 1776, com a invenção da máquina a vapor por James 

Watt (1736-1819) e a sua posterior aplicação à produção, uma nova concepção 

do trabalho modificou completamente a estrutura social e comercial da época, 

provocando profundas e rápidas mudanças de ordem econômica, política e 

social que, num lapso de aproximadamente um século, foram maiores do que 

as mudanças havidas no milênio anterior. 
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É o período chamado Revolução Industrial, que se iniciou na 

Inglaterra e rapidamente se alastrou por todo o mundo civilizado.  

Insta elucidar que é no despontar da Revolução Industrial que muda-

se a estrutura comercial, econômica, industrial, política, social e tecnológica da 

época, marcando assim, o surgimento da teoria administrativa.  

A Primeira Revolução Industrial – Revolução do Carvão e do Aço, 

ocorre em 1780 a 1860 e a Segunda Revolução Industrial – Revolução do Aço 

e da Eletricidade, em 1860 a 1914.  

Em conseqüência, há a protrusão das estruturas corporativas da 

Idade Média; o avanço tecnológico e a aplicação dos progressos científicos à 

produção, a descoberta de novas formas de energia e a enorme ampliação de 

mercados e; a substituição do modelo artesanal pelo modelo industrial de 

produção.  

O panorama no início do século XX estimula o desdobramento de 

uma Ciência da Administração, hoje, nomeada Abordagem Clássica da 

Administração. Os precursores dessa ciência são Taylor e Fayol.  

É importante ressaltar que, 

Um era americano, Frederick Winslow Taylor, e iniciou a 
chamada Escola da Administração Científica, preocupada em 
aumentar a eficiência da indústria por meio da racionalização 
do trabalho do operário. O outro era europeu, Henri Fayol, e 
desenvolveu a chamada Teoria Clássica, preocupada em 
aumentar a eficiência da empresa por meio de sua organização 
e da aplicação de princípios gerais da Administração em bases 
científicas. (CHIAVENATO, 2003, p. 48). 
 

Frederick Winslow Taylor tinha à preocupação básica de aumentar a 

produtividade da empresa por meio do aumento de eficiência no nível 

operacional. Istoé, no nível dos operários. Daí a ênfase na análise e na divisão 

do trabalho dos operários, uma vez que as tarefas do cargo e ocupante 

constituem a unidade fundamental da organização. Nesse sentido a 

abordagem da Administração Científica é uma abordagem de baixo para cima. 
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O nome Administração Científica dar-se-á na tentativa de aplicação 

dos métodos da Ciência aos problemas da Administração, a fim de alcançar 

elevada eficiência industrial. A preocupação original foi eliminar o fantasma do 

desperdício e das perdas sofridas pelas indústrias e elevar os níveis de 

produtividade por meio da aplicação de métodos e técnicas da engenharia 

industrial. 

Destaca Chiavenato que, a Administração Científica é uma 

combinação de: 

Ciência em lugar de empirismo. Harmonia em vez de discórdia.  
Cooperação e não individualismo. Rendimento máximo em 
lugar de produção reduzida. Desenvolvimento de cada homem 
a fim de alcançar maior eficiência e prosperidade. 
(CHIAVENATO, 2005, p. 176). 

 

De acordo com Taylor a organização e a Administração devem ser 

estudadas e tratadas cientificamente e não empiricamente. Para tanto, a 

improvisação deve ceder lugar ao planejamento e o empirismo, à ciência. Sua 

pretensão era de elaborar uma Ciência da Administração. O mérito de Taylor, 

como precursor e/ou pioneiro, está realmente na sua contribuição ao encarar 

sistematicamente o estudo da organização, o que não só revolucionou 

completamente a indústria como também teve grande impacto sobre a 

Administração. 

Henry Fayol tinha à preocupação básica de aumentar a eficiência da 

empresa por meio da forma e disposição dos órgãos componentes da 

organização (departamentos) e de suas inter-relações estruturais. Logo, o que 

predominava era a atenção para a estrutura organizacional, com os elementos 

da Administração, os princípios gerais da Administração e a 

departamentalização. 

Na Teoria Clássica partia-se do todo organizacional e da sua 

estrutura para garantir eficiência a todas as partes envolvidas, fossem elas 

órgãos (com seções, departamentos etc.) ou pessoas (como ocupantes de 

cargos e executores de tarefas).  
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Em síntese, a preocupação com a estrutura da organização como 

um todo constitui, sem dúvida, uma substancial ampliação do objeto de estudo 

da Teoria Geral da Administração.  

Vale advertir que Fayol partiu de uma abordagem sintética, global da 

empresa, inaugurando uma abordagem anatômica e estrutural que 

rapidamente suplantou a abordagem analítica e concreta de Taylor. 

A seguir, a ênfase na estrutura passou a ser preocupação básica 

dos estudos de Weber, surgindo assim, a Teoria da Burocracia, seguindo-se 

mais tarde a Teoria Estruturalista. Cabe considerar que 

Weber estudou as organizações sob um ponto de vista 
estruturalista, preocupando-se com sua racionalidade, isto é, 
com a relação entre os meios e recursos utilizados e os 
objetivos a serem alcançados pelas organizações burocráticas. 
(CHIAVENATO, 2003, p. 254). 

 

Max Weber, ao redor dos anos 40, desenvolveu dentro da 

Administração a Teoria da Burocracia.   

Cabe evidenciar que, a burocracia é uma forma de organização 

humana que se baseia na racionalidade, isto é, na adequação dos meios aos 

objetivos (fins) pretendidos, a fim de garantir a máxima eficiência possível no 

alcance desses objetivos. 

Considerar-se-á que naquele momento tornou-se necessário um 

modelo de organização racional capaz de caracterizar todas as variáveis 

envolvidas, bem como o comportamento dos membros dela participantes, e 

aplicável não somente à fábrica, mas, a todas as formas de organização 

humana e principalmente às empresas. 

Por conseguinte, o crescente tamanho e complexidade das 

empresas passaram a exigir modelos organizacionais mais bem definidos.  

Em consonância, com o contexto histórico da época, verificar-se-á 

que a indústria em grande escala depende da sua organização, da 

Administração e do grande número de pessoas com diferentes habilidades.  
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A abordagem da Teoria da Burocracia no interior das organizações 

pressupunha que milhares de homens e mulheres deveriam ser colocados em 

diferentes setores de produção e em diferentes níveis hierárquicos: os 

engenheiros e administradores no alto da pirâmide e os operários na base. 

Logo, deveriam executar tarefas específicas, deveriam ser dirigidos e 

controlados.  

Insta elucidar que, a burocracia é uma forma de organização 

humana e que se baseia na racionalidade, isto é, na adequação dos meios aos 

objetivos (fins) pretendidos, a fim de garantir a máxima eficiência possível no 

alcance desses objetivos. As origens da burocracia - como forma de 

organização humana - remontam à época da Antiguidade.  

Contudo, a burocracia - tal como existe hoje, como base do moderno 

sistema de produção - teve sua origem nas mudanças religiosas verificadas 

após o Renascimento.  

Ainda no que concerne a Teoria da Burocracia, Weber salienta que o 

sistema moderno de produção, eminentemente racional e capitalista, não se 

originou das mudanças tecnológicas, nem das relações de propriedade, como 

afirmava Karl Marx, mas de um novo conjunto de normas morais, às quais 

denominou "ética protestante”.  

Logo, o trabalho duro e árduo é visto como dádiva de Deus, a 

poupança e o ascetismo é que proporcionaram a reaplicação das rendas 

excedentes, ao invés do seu dispêndio e consumo em símbolos materiais e 

improdutivos de vaidade e prestígio.  

Verificar-se-á que a ênfase ao capitalismo, a burocracia (como forma 

de organização) e a ciência moderna constituíram três formas de racionalidade 

que surgiram a partir dessas mudanças religiosas ocorridas inicialmente nos 

países protestantes - como a Inglaterra e a Holanda - e não em países 

católicos.  

Diante do exposto, as semelhanças entre o protestante (e 

principalmente o calvinista) e o comportamento capitalista são impressionantes. 
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E essas três formas de racionalidade se apoiaram mutuamente nas mudanças 

religiosas. Vale elucidar que, Weber, não considerou a burocracia como um 

sistema social, mas, principalmente, como um tipo de poder. 

No final da segunda década do século XX iniciou-se a abordagem 

humanística – ênfase nas pessoas que trabalham ou que participam nas 

organizações, denominada Teoria das Relações Humanas, o fundador do 

movimento foi Elton Mayo. Nesse momento, 

A abordagem humanística faz com que a preocupação com a 
máquina e com o método de trabalho e a preocupação com a 
organização formal e os princípios de Administração cedam 
prioridade para a preocupação com as pessoas e os grupos 
sociais – dos aspectos técnicos e formais para os aspectos 
psicológicos e sociológicos. (CHIAVENATO, 2003, p. 98). 

 

A Teoria das Relações Humanas surgiu nos Estados Unidos, como 

conseqüência imediata das conclusões obtidas na Experiência de Hawthorne, 

desenvolvida por Elton Mayo e seus colaboradores. Foi basicamente um 

movimento de reação e de oposição à Teoria Clássica da Administração. 

O cerne da Teoria das Relações Humanas nasceu da necessidade 

de se corrigir a forte tendência a desumanização do trabalho surgida com a 

aplicação de métodos rigorosos, científicos e precisos, aos quais os 

trabalhadores, na época, forçosamente, deveriam se submeter. 

Com o advento da Teoria das Relações Humanas uma nova 

linguagem passa a dominar o repertório administrativo: fala-se em motivação, 

liderança, comunicação, organização informal, dinâmica de grupo etc. 

No entanto, nas organizações, o engenheiro e o técnico cedem lugar 

ao psicólogo e ao sociólogo. O método e a máquina perdem a primazia em 

favor da dinâmica de grupo. A felicidade humana passa a ser vista sob um 

ângulo completamente diferente, pois, o homo economicus cede o lugar para o 

homo socius.  

Com a Teoria das Relações Humanas passou-se a constatar a 

enorme influência da liderança informal sobre o comportamento das pessoas. 
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Enquanto a Teoria Clássica enfatizava unicamente a autoridade formal, 

considerando apenas a chefia dos níveis hierárquicos superiores sobre os 

níveis inferiores exclusivamente nos aspectos relacionados com as atividades e 

funções do cargo. 

Entretanto, a fragilidade e parcialidade tanto da Teoria Clássica 

como da Teoria das Relações Humanas, ambas oponentes e contraditórias 

entre si, mas sem possibilitarem uma abordagem global, integrada e 

envolvente dos problemas organizacionais, ambas revelam dois pontos de vista 

extremistas e incompletos sobre a organização, gerando a necessidade de um 

enfoque mais amplo e completo, tanto da estrutura como dos participantes da 

organização. 

Devido à ênfase abordada na Teoria das Relações Humanas, 

posteriormente, são desenvolvidas a Teoria Comportamental e a Teoria do 

Desenvolvimento Organizacional. Neste sentido, vale elucidar a visão de 

Chiavenato: 

Com a abordagem comportamental, a preocupação com a 
estrutura organizacional se desloca para a preocupação com 
os processos organizacionais e também do comportamento 
das pessoas na organização para o comportamento 
organizacional como um todo.  Predomina a ênfase nas 
pessoas – inauguradas com a Teoria das Relações Humanas, 
– mas dentro de um contexto organizacional que lhe serve de 
meio ambiente mais próximo. (CHIAVENATO, 2003, p. 324). 

 

No final da década de 40, Herbert Alexander Simon, constitui a 

Teoria Comportamental – ênfase nas pessoas.  

A Teoria Comportamental, ou, Teoria Behaviorista, da Administração 

significa, à época, uma nova direção e um novo enfoque dentro da teoria 

administrativa: a abordagem das ciências do comportamento - behavioral 

sciences approach.  

No entanto ocorre o abandono das posições normativas e 

prescritivas das teorias anteriores – Teoria Clássica, Teoria das Relações 
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Humanas e Teoria da Burocracia, e a adoção de posições explicativas e 

descritivas, mas, a ênfase permanece nas pessoas. 

A Teoria Comportamental da Administração tem o seu maior 

expoente em Herbert Alexander Simon. Vale elucidar que, estritamente, dentro 

do campo da motivação humana salientam-se, também, Abraham Maslow, 

Frederick Herzberg e David MeClelland. 

Destarte, observar-se-á que a origem da Teoria Comportamental da 

Administração evidencia oposição ferrenha e definitiva a Teoria das Relações 

Humanas em relação à Teoria Clássica e, mais, caminhou lentamente para um 

segundo estágio: a Teoria Comportamental. No intuito de representar uma 

nova tentativa de síntese da teoria da organização formal com o enfoque das 

relações humanas.  

A Teoria Comportamental é, no fundo, um desdobramento da Teoria 

das Relações Humanas. Contudo, apesar de se mostrar eminentemente crítica 

e severa, compartilha com alguns dos seus conceitos fundamentais, utilizando-

os apenas como pontos de partida ou pontos de referência e reformulando-os 

profundamente.  

A proeminência no ambiente surgiu com a Teoria dos Sistemas, 

sendo completada pela Teoria da Contingência e, mais tarde, desenvolveu a 

ênfase na tecnologia.  

Contudo, o desenvolvimento da Administração dar-se-á, 

sucessivamente, com “cada uma destas seis variáveis – tarefas, estrutura, 

pessoas, ambiente, tecnologia e competitividade” que provocaram “ao seu 

tempo uma diferente teoria administrativa” – como destaca Idalberto 

Chiavenato.  

Em síntese, 

“... a Administração tem pouco mais de cem anos e constitui o 
resultado histórico e integrado da contribuição cumulativa de 
vários precursores, filósofos, físicos, economistas, estadistas e 
empresários que, no decorrer dos tempos, foram, cada qual em 
seu campo de atividades, desenvolvendo e divulgando suas 
obras e teorias”.(CHIAVENATO, 2003, p. 26). 
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De acordo com o contexto histórico, inúmeras foram às mudanças 

no campo da Administração e, posteriormente, nas organizações. Em tempos 

atuais, essas mudanças vêm ocorrendo aceleradamente, principalmente, com 

o início do processo de globalização e difusão das tecnologias. Logo, tais 

mudanças provocam a competitividade das organizações e causam reflexo no 

mundo do trabalho.   

Sob este enfoque, abordar-se-á as mudanças nas organizações.  

 

2.2 Mudanças nas Organizações 

 

Na aurora dos novos tempos, a mudança é um aspecto essencial da 

criatividade e inovação nas organizações de hoje. É nesse viés que, 

Chiavenato, elucida: “a mudança está em toda parte: nas organizações, nas 

pessoas, nos clientes, nos produtos e serviços, na tecnologia, no tempo e no 

clima. A mudança representa a principal característica dos tempos modernos”. 

(Chiavenato, 2010.). 

É de suma importância, entender que 

A mudança significa a passagem de um estado para outro 
diferente. É a transição de uma situação para outra. A 
mudança envolve transformação, interrupção, perturbação, 
ruptura, dependendo da sua intensidade. Ela constitui um 
processo composto de três etapas: descongelamento, 
mudança, recongelamento. (CHIAVENATO, 2010, p. 406). 

 

Ao longo do século XX, a teoria administrativa percorreu três eras – 

a Era Clássica (com a Administração Científica, Teoria Clássica, Teoria da 

Burocracia e da Teoria das Relações Humanas), a Era Neoclássica (com as 

Teorias Neoclássica, Estruturalista e Comportamental, mais adiante, com a 

Teoria de Sistemas e da Contingência) e, a atual, a Era da Informação.  
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Em consonância com Era da Informação é que refletir-se-á sobre os 

novos desafios da Administração e o seu acarretamento nas mudanças das 

organizações.  

Em 1990, inicia-se a Era da Informação. O marco do surgimento, 

desta Era, é o impacto causado com o desenvolvimento tecnológico e a 

tecnologia da informação. Logo,  

Na era da informação, o capital financeiro cede o trono para o 
capital intelectual. A nova riqueza passa a ser o conhecimento, 
o recurso organizacional mais valioso e importante. 
(CHIAVENATO, 2003, p. 576). 

 

A tecnologia da informação abarca “o casamento do computador 

com a televisão e as telecomunicações – invade a vida das organizações e das 

pessoas provocando profundas transformações” – ressalta, Idalberto 

Chiavenato.  

Insta destacar que, a tecnologia da informação, em primeiro lugar, 

permite a compressão do espaço; em segundo, a compressão do tempo; e, em 

terceiro lugar, permite a conectividade. Consequentemente altera, de forma 

intensa, o trabalho dentro e fora das organizações. Nessa nova era, a busca da 

melhoria é contínua. 

Para tanto, nessa busca, as organizações fundamentam-se em 

alguns princípios – kaizen japonês, esforço lento e gradativo de mudança 

organizacional, constitui-se de forma crescente; qualidade total é outro esforço 

incremental, não apenas a sua base operacional, mas a totalidade da 

organização; a reengenharia constitui uma metodologia radical e revolucionária 

de mudança organizacional baseada na ênfase colocada nas equipes de 

processos; o benchmarking é um esforço extrovertido para a pesquisa 

ambiental e análise de organizações bem-sucedidas como técnica pedagógica 

– aclara Chiavenato.   

E mais, os grupos de alto desempenho constituem um esforço no 

sentido de descentralizar o processo decisorial e incentivar a iniciativa e a 
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responsabilidade das pessoas por meio do trabalho coletivo – elucida, 

Chiavenato.   

Em suma, as novas estaturas das organizações apontam a 

adaptação aos novos tempos, devido à influência do progresso científico. Vale 

destacar que, a teoria da complexidade e a teoria do caos causaram uma 

mudança brusca tanto na ciência moderna, como na Administração.  

Cabe salientar que, 

Além do mais, na era da informação está surgindo a sociedade 
conhecimento e a economia do conhecimento. Isso faz com 
que as organizações focalizem a gestão do conhecimento e do 
capital intelectual, como seu mais importante patrimônio: os 
ativos intangíveis. Daí, a abordagem voltada para 
aprendizagem organizacional. (CHIAVENATO, 2003, p. 625).        

 

 

2.3 A Gestão Empresarial na Atualidade 

 

É importante evidenciar que a maior parte das organizações foram 

estruturadas e organizadas dentro de padrões de relativa estabilidade e 

permanência.  

Insta aludir que, o modelo organizacional tradicional em que se 

inspiram foi moldado no inicio do século XX para as condições da Era 

Industrial. Logo, a característica principal das organizações era que estas 

foram feitas para durar para sempre, como se fossem prontas, perfeitas e 

acabadas e não necessitassem de melhorias ou ajustes com o passar do 

tempo.  

Como elucida, brilhantemente, Chiavenato: 

As características principais do modelo mecanístico e 
tradicional eram: comando centralizado através da hierarquia e 
contorno externo e absoluto do desempenho das pessoas; 
cargos definitivos com atribuições estritamente delimitadas e 
tarefas simples e repetitivas; regras e regulamentos para 
estabelecer ordem e eficiência; departamentos funcionais com 
objetivos específicos e orientados para sua especialidade; um 
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modelo estático e conservador onde não se prevê qualquer 
mudança ou flexibilidade. Era como se o mundo não sofresse 
mudanças. (CHIAVENATO, 2010, p. 394). 

 

Todavia, os tempos mudaram. Atualmente, em plena Era da 

Informação e de globalização do mundo dos negócios, a crescente mudança e 

instabilidade ambiental colocou em cheque o anoso modelo austero e 

categórico de organização. Em suma, ele não tem muita serventia para os 

tempos atuais.  

Por conseguinte, o ambiente que cerca as organizações tornou-se 

instável e imprevisível e o padrão e/ou modelo organizacional clássico e/ou 

tradicional simplesmente não funciona nessas condições. Para tanto, as 

organizações precisam corroborar com a idéia, de que, é preciso mudar para 

que elas possam ser competitivas no momento atual. 

Destarte, compreender-se-á que 

A teoria administrativa tem demonstrado que os ambientes 
estáveis exigem organizações mecanísticas, enquanto os 
ambientes mutáveis exigem organizações orgânicas. A Era 
Industrial se caracterizou por um ambiente estável e de 
permanência e conservação. Por essa razão as organizações 
mecanísticas e burocráticas proliferaram na maior parte do 
século XX. (CHIAVENATO, 2010, p. 394). 

 

Com a chegada da Era da Informação, a mudança acelerou e o 

mundo dos negócios se transformou em um ambiente arriscado, incerto, 

duvidoso e turbulento. Logo, permitiu que as organizações abrissem as portas 

para se tornarem orgânicas e flexíveis, no intuito de melhor se ajustarem às 

novas características ambientais. 

Diante disso perceber-se-á que 

As características do modelo orgânico passaram a ser redução 
dos níveis hierárquicos e descentralização, autocontrole e 
autodireção do desempenho pelas próprias pessoas, cargos 
mutáveis e constantemente redefinidos, tarefas cada vez mais 
complexas e diferenciadas, não mais individualizadas, mas 
desempenhadas em equipes multifuncionais, autogeridas e 
empoderadas, interação constante para a busca da eficácia, 
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órgãos flexíveis e mutáveis cada vez mais substituídos por 
equipes, enfim, um modelo dinâmico e inovador na busca de 
flexibilidade e adaptação ao mundo exterior. (CHIAVENATO, 
2010, p. 396). 
 

No que concerne, as organizações empresariais, hoje, com a 

passagem de um ambiente estável para instável acarreta-se, nas mesmas, a 

migração de uma estrutura mecanística e tradicional para uma estrutura 

orgânica e moderna. Neste sentido, há uma verdadeira onda de 

reorganizações que, também, é responsável por essa migração.  
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CAPÍTULO 3 

 

 

APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 
 

 

 

3.1 O Conhecimento na Gestão Empresarial 

 

Inicialmente, abordar-se-á o conceito de Conhecimento na Gestão 

Empresarial. Segundo Chiavenato, 

O conhecimento é uma mistura da experiência condensada, 
valores, de informações contextuais e insight (discernimento) 
de uma pessoa e que proporciona uma estrutura para 
avaliação e incorporação de novas experiências e informações. 
(CHIAVENATO, 2010, p. 397). 

 

Insta aclarar que, o conhecimento está na mente das pessoas e, mais são 

as pessoas que transformam a informação em conhecimento, fazendo comparações, 

analisando as conseqüências, buscando as conexões e, também, através de uma 

conversa, diálogo, com uma troca e/ou discussão de idéias, pensamentos, opiniões 

com outras pessoas sobre as informações recebidas. 

Nesta perspectiva, ressalvar-se-á que 

Nas organizações, o conhecimento está embutido em 
documentos, rotinas, processos, práticas e normas 
organizacionais. O conhecimento conduz à ação no 
desenvolvimento de novos produtos ou serviços, na tomada de 
decisões acertadas em relação aos clientes, na formulação de 
estratégias para enfrentar os concorrentes, na logística a ser 
adotada etc. Quando o conhecimento pára de evoluir, 
transforma-se numa opinião ou, o que é pior, num dogma. Pela 
sua importância, o conhecimento está sendo considerado um 
ativo corporativo e as empresas bem-sucedidas perceberam 
que é necessário geri-lo e cercá-lo do mesmo cuidado que 
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dedicam à obtenção de valor em outros ativos tangíveis. 
(CHIAVENATO, 2010, p. 397) 

 

Nos dias atuais, quanto mais as organizações empresariais dominam o 

conhecimento, tanto maior a sua vantagem competitiva.  

Destarte, de acordo com conhecimento aludido na Gestão Empresarial 

surge a interrogação – por que o conhecimento é vital na organização?  

Porque todos os aspectos intangíveis que agregam valor à 
maioria dos produtos e serviços são baseados em 
conhecimento: know-how técnico, projeto de produto, 
estratégias de marketing, entendimento do cliente, criatividade 
pessoal e inovação. A inteligência humana está por trás disso 
tudo. (CHIAVENATO, 2010, p. 397.). 

 

Ao analisar o conceito de conhecimento observar-se-á que tudo depende 

do conhecimento: pensar, raciocinar, decidir, fazer. (CHIAVENATO, 2010, p. 398).  

Segundo Drucker (1983) citado por Chiavenato (2010), 

“(...) o conhecimento é a informação que transforma algo ou a 
alguém no sentido de realizar ações em função de dotar o 
individuo ou a instituição da capacidade de agir de maneira 
diferente ou mias eficiente. Conhecimento significa informação 
estruturada e capaz de gerar e agregar valor”. (CHIAVENATO, 
2010, p. 399.). 

 

Em suma, declara Chiavenato “o conhecimento é mais do que uma pessoa 

ou grupo de pessoas sabe e conhece. Ele também é o que a organização sabe e 

conhece – continuamente agregado a partir de fontes internas e externas por ano ou 

décadas”. (CHIAVENATO, 2010, p. 398). 

Dentro de uma organização empresarial, o Conhecimento refere-se à 

criação, identificação, integração, recuperação, compartilhamento e, também, 

utilização e/ou aplicação do conhecimento. 

Partindo desta premissa, a Gestão Empresarial, integra na organização a 

Gestão do Conhecimento, voltada para a criação e organização de fluxos de 

informação dentro e entre os vários níveis de organizacionais, para gerar, incrementar, 
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desenvolver e partilhar o conhecimento na organização, sobretudo para incentivar 

trocas espontâneas de conhecimento entre as pessoas.  

Para Chiavenato, ao oposto do que incidia outrora 

(..) quando as empresas guardavam e escondiam o 
conhecimento a sete chaves por meio da confidencialidade – a 
Gestão do Conhecimento (knowledge management) procura 
orientar a empresa inteira para produzir o conhecimento, 
aproveitá-lo, disseminá-lo, aplicá-lo e lucrar com ele. 
(CHIAVENATO, 2010, p. 398.). 
 

Atualmente, nas organizações empresariais cada pessoa precisa agregar 

valor aos processos e produtos da empresa.  

Coaduna-se com essa reflexão, Chiavenato, quando ressalta 

E esse valor é alcançado mediante o compartilhamento do 
conhecimento e representa a essência da inovação. O segredo 
não mais está em deter o conhecimento nas mãos de poucos, 
mas divulgá-lo em toda organização, em distribuir e disseminar 
e não retê-lo ou escondê-lo. (CHIAVENATO, 2010, p. 398.). 

 

Na aurora do século XXI, a configuração mundial fez com que as 

organizações empresariais alterassem sua posição ao mercado. Cada vez mais, as 

organizações começam a valorizar aspectos de sua gestão que antes eram 

praticamente ignorados, como: o capital intelectual.  

Desta forma, o capital financeiro cede lugar ao capital intelectual, ou seja, 

isso significa que o recurso mais importante na atualidade não é mais o dinheiro, mas 

o conhecimento. (CHIAVENATO, 2003, p. 593). 

É de suma importância, aclarar que 

O capital financeiro guarda sua importância relativa, mas ele 
depende totalmente do conhecimento sobre como aplicá-lo e 
rentabilizá-lo adequadamente. O conhecimento ficou na 
dianteira de todos os demais recursos organizacionais, pois 
todos eles passaram a depender do conhecimento. 
(CHIAVENATO, 2003, p. 593).  

Neste sentido, as organizações evidenciam que um dos aspectos a ser 

valorizado é o fator humano. Visto que, em qualquer organização, seja qual for o ramo 

que atua e qualquer que seja o seu porte, a mesma, há de buscar excelência e 
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procurar formas de se tornar mais competitiva, e, para tanto, a principal forma de se 

ter sucesso é através do fator humano.  

Então, é por meio dos recursos humanos que há na organização, ou seja, 

das pessoas que nela trabalham, dos talentos agregados, com seus conhecimentos, 

formação e criatividade, que ela alcançará o sucesso.  

Em virtude, considerar-se-á que 

São as pessoas que aprendem, desenvolvem e aplicam o 
conhecimento na utilização adequada dos demais recursos 
organizacionais. Os recursos são estáticos, inertes e 
dependentes da inteligência humana que utiliza o 
conhecimento. O conhecimento é criado e modificado pelas 
pessoas e é obtido por meio da interação social, estudo, 
trabalho e lazer.    (CHIAVENATO, 2003, p. 593).  

 

Destarte, percebeu-se que a nova dinâmica no campo de atuação 

dos profissionais era de extrema importância e, mais, que era fundamental 

reconhecer que seus colaboradores precisam ir além dos limites pré-

determinados ou pré-estabelecidos pelos seus cargos. Em consonância, as 

organizações empresariais buscam valorizar as competências e enfatizar os 

talentos de seus colaboradores. 

Atualmente, existe uma outra visão desta área – Gestão 

Empresarial, ou, Administração, diferente de sua configuração tradicional. Uma 

vez que, 

As organizações bem-sucedidas utilizam indicadores (como 
eficiência, renovação, crescimento e estabilidade) para gerir e 
monitorar seus ativos intangíveis, pois o valor deles supera 
muitas vezes o valor dos seus ativos tangíveis. (CHIAVENATO, 
2003, p. 595). 

 

Em síntese, as organizações atentaram-se que a atividade produtiva 

(trabalho), neste momento, passa a depender de seus colaboradores e, ainda, 

que estes precisam ser criativos, críticos e pensantes – colaboradores do 

conhecimento.  Nesse viés, vale ressaltar, a visão de Chiavenato 

Mais ainda: percebeu-se que administrar pessoas vem antes, 
durante e depois da administração de qualquer recurso 
organizacional, seja capital, máquinas, instalações etc. Por 
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essa razão, o investimento maior está sendo feito – não em 
máquinas e ferramentas – mas no conhecimento das pessoas.  
(CHIAVENATO, 2003, p. 595). 

 

Para tanto, é importante ilustrar que, as organizações precisam ser 

flexíveis, ou seja, acompanhar as mudanças dos cenários político, econômico e 

social que afetam a empresa e o mercado. 

Partindo dessa premissa, tanto as organizações como os 

colaboradores precisam compreender que 

Na sociedade dos nossos dias o conhecimento assume 
significativa importância devido à rapidez que envolve a 
questão da inovação tecnológica na produção e o caráter 
competitivo que a determina. Isso significa dizer que a questão 
deve ser pensada de forma a considerar o conhecimento como 
meio e não como fim; um meio de vital importância para os 
nossos dias. (BONETI, 2001, p. 10). 

 

Contudo, considerar-se-á a importância do conhecimento para 

aprendizagem organizacional.  

 

3.2 - Aprendizagem Organizacional 

 

Insta aludir, que o conhecimento depende da aprendizagem e, mais, 

é o recurso mais importante na Era da Informação, e, fundamental na 

abordagem da aprendizagem organizacional.  

Primeiro, compreender-se-á o que é a aprendizagem organizacional. 

Aprender, segundo a definição do Dicionário Aurélio, significa – tomar 

conhecimento de, torna-se capaz de (algo). É nesse viés que incidi a 

aprendizagem nas organizações.  

Coaduna-se com essa reflexão, Chiavenato, quando salienta que 

Na verdade, o aprendizado e o desenvolvimento devem ser 
feitos nas atividades do dia-a-dia para associar o que se 
aprende ao que se faz na prática e não podem ficar restritos a 
algumas semanas por ano durante cursos específicos de 
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treinamento. O aprendizado deve ser organizado e contínuo, 
afetando e envolvendo todos os membros da organização e 
não apenas alguns deles. (CHIAVENATO, 2003, p. 597). 

 

Todavia, o conhecimento, ao longo da história da humanidade, 

nasce dos mais variados campos – político, social, geográfico, econômico, 

entre outros – e de necessidades e desafios próprios dos seres humanos.  

Atentamente, hoje, a gestão empresarial reconhece que  

A aprendizagem é a principal vantagem competitiva de uma 
organização. Ela conduz à criatividade e à inovação. Embora 
pareça um produto, a aprendizagem organizacional é um 
processo. E os processos não se revelam facilmente para que 
todos os vejam. Assim, é necessário desenvolver nas 
organizações uma mentalidade de aprendizagem contínua, 
como a sua principal vantagem competitiva. (CHIAVENATO, 
2003, p. 598). 

 

Mas, como se entende à aprendizagem organizacional?   

A aprendizagem organizacional busca desenvolver o 
conhecimento e as habilidades que capacitem as pessoas a 
compreender e agir eficazmente dentro das organizações. Uma 
organização de aprendizagem constrói relações colaborativas 
no sentido de dar força aos conhecimentos, experiências, 
capacidades e maneiras de fazer as coisas que as pessoas 
devem utilizar. Trata-se de repensar e revitalizar as 
organizações em direção ao sucesso e em sua identidade 
futura. Melhorar os processos de comunicação que levam as 
pessoas a articular e refinar suas aspirações e objetivos para 
melhor alcançá-los. (CHIAVENATO, 2003, p. 599).  

 

No que concerne, ainda, a aprendizagem organizacional, STEWART 

(1998), citado por BEYER (2003), define o processo de aprendizagem 

organizacional como uma continuação do processo individual, caracterizando-a 

como: 

[...] capacidade de gerar novas idéias multiplicada pela 
capacidade de generálizá-las por toda a empresa. A 
aprendizagem organizacional corresponde, assim, à forma pela 
qual as organizações constroem, mantêm, melhoram e 
organizam o conhecimento e a rotina em torno de suas 
atividades e culturas, a fim de utilizar as aptidões e habilidades 
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de sua força de trabalho de modo cada vez mais eficiente. 
(BEYER, 2003). 

     

É de suma importância, destacar que aprendizagem organizacional 

é uma construção social e, também, fruto da cultura organizacional. 

A título de conclusão, de acordo com o cenário contemporâneo, as 

organizações compreenderam que 

Em uma economia na qual a única certeza é a incerteza, a 
única fonte certa de vantagem competitiva duradoura é o 
conhecimento. Quando os mercados mudam, as tecnologias se 
proliferam, os concorrentes se multiplicam e os produtos se 
tornam obsoletos virtualmente da noite para o dia, as 
organizações bem-sucedidas são aquelas que criam o novo 
conhecimento de modo consciente, disseminam-no 
amplamente pela organização e rapidamente o incorporam às 
novas tecnologias e aos produtos. (CHIAVENATO, 2003, p. 
600.). 
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CONCLUSÃO 

 

 

 
Historicamente, inúmeras foram às mudanças – políticas, culturais, 

econômicas, sociais, religiosas. Logo, para o desenvolvimento do trabalho 

monográfico recorreu-se à historicidade buscando uma melhor leitura e 

compreensão da realidade contemporânea sobre as questões de 

educação/aprendizagem e gestão empresarial/organização e, mais 

especificamente, as que dizem respeito às questões relacionadas à atuação 

psicopedagógica nas organizações – psicopedagogia empresarial.  

A nova configuração mundial dos dias de hoje é perpetuada, 

constantemente, por avanços tecnológicos, intenso movimento na busca da 

qualidade e produtividade, progresso nas tecnologias de informação e 

comunicação, etc. 

Em consonância, no transcorrer da história, desde a Era Fayol à Era 

da Informação muitos foram os desafios da Administração e o acarretamento 

das mudanças nas organizações. Consequentemente, as organizações 

compreenderam que era necessário adaptar-se aos novos tempos – 

proeminência na gestão do desenvolvimento humano. Para tanto, é a partir 

desse quadro que se configura a relação psicopedagogia empresarial face à 

aprendizagem organizacional.   

À guisa da prática e atuação psicopedagógica na gestão empresarial 

está, intrinsecamente, relacionada ao desenvolvimento humano e profissional 

dos colaboradores; na circulação do conhecimento, na aprendizagem e nos 

fatores que impedem a mesma; e, pretende promover e/ou gerar um espaço de 

possibilidades, cuja perspectiva baseia-se na informação e no conhecimento, 

tendo em vista que, informação e conhecimento são instrumentos 

modificadores da consciência humana e de seu grupo social. 
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Em suma, a prática educativa na esfera empresarial sob o viés 

psicopedagógico corrobora para a aprendizagem organizacional, ou seja, que a 

aprendizagem seja significativa. Insta destacar que, é de suma importância, à 

práxis do psicopedagogo para gestão empresarial, contribuindo assim para 

aprendizagem e para o desenvolvimento humano.  

Diante do exposto, este trabalho monográfico pretende mencionar 

e/ou demonstrar que é possível a atuação psicopedagógica nas organizações 

empresariais e, mais, tem o propósito de aludir a acuidade do desenvolvimento 

do trabalho do psicopedagogo com a aprendizagem organizacional na gestão 

empresarial.  
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