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Resumo:O presente artigo busca identificar as principais características das organizações de
aprendizagem, suas vertentes, métodos e resultados, bem como seus principais fatores mobilizadores.
São apresentados temas como burocracia, participação organizacional, inovação e aprendizagem. O
artigo baseia-se em pesquisas bibliográficas em revistas, websites e livros que abordam aspecto sobre a
gestão participativa e os processos de aprendizagem. As conclusões obtidas refletem os aspectos
gerenciais como foco nas pessoas e suas relações.
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1. INTRODUÇÃO 

A quebra de paradigmas tradicionalistas é uma barreira a ser superada por organizações e 

gestores no século XXI. Sempre acostumadas a recorrerem ao modelo clássico de gestão 

hierárquica, as organizações, de modo geral, acabam se tornando previsíveis, monótonas e, 

muitas vezes, improdutivas. Podemos considerar como fator motivador dessa situação o fato 

de que, em linhas gerais, as organizações não estão acostumas a descentralizarem o 

conhecimento e o poder no âmbito de suas estruturas internas de gestão.  

Por estarem desconectadas das tendências atuais de gestão, muito influenciadas pelo 

modus operandi da gestão tradicionalista, a maioria das organizações vem encontrando 

enormes e dispendiosas dificuldades de adaptação ao mercado na “nova” sociedade, pautada 

na informação e no conhecimento e dois dos principais propulsores dessa desconexão sócio-

organizacional são, como exposto acima, a dificuldade de quebrar paradigmas e a capacidade 

de adaptação ou, nestes casos, readaptação.  

Nesse sentido, buscaremos elucidar, de maneira breve e objetiva, as principais 

características das organizações de aprendizagem, suas vertentes, métodos e resultados, bem 

como os principais fatores mobilizadores que, em algum momento, acabam se tornam 

premissa ao alcance da aprendizagem organizacional. 

 

2. A BUROCRACIA NAS ORGANIZAÇÕES: TRADIÇÕES E TENDÊNCIAS 

 

2.1. O modelo original de burocracia weberiana 

 

Durante todo o século XX a burocracia representou o modelo mundial de organização 

social, tendo como seu principal interpretador o sociólogo alemão Max Weber. Embora, 

atualmente, a burocracia seja conhecida e reconhecida pela lentidão, excesso de normas e 

regras que emperram e atrasam o cotidiano das organizações, em especial as públicas, sua 

origem conceitual apresentava uma proposta totalmente inversa. 

Ferreira, Cardoso, Corrêa e França (2006) afirmam que o advento da burocracia 

ocorreu baseado na evolução da sociedade a partir do esgotamento da forma tradicional de 

autoridade, na qual predominavam características patrimonialistas e clientelistas. 

Na proposta original de gerenciamento burocrático, as decisões devem ser sempre 

tomadas com base em padrões universalistas, tendo como fundamento critérios racionais e 

objetivos, derivados de um corpo de conhecimentos especializados. (FERREIRA, 

CARDOSO, CORRÊA E FRANÇA, 2006) 

Para Tragtenberg e Ferreira (2003 apud FERREIRA-CORRÊA-CARDOSO-

FRANÇA, 2006, p.67), as decisões no modelo burocrático são tomadas com base em um 

conjunto de regras definidas segundo métodos racionais de avaliação e, portanto, invariáveis 

de uma pessoa para outra. 

 

2.2 Principais características do modelo de gestão burocrática 

 



 

 

O modelo burocrático de gerenciamento está atrelado à organização detalhada e a 

direção rígida das atividades da organização, visando sempre maior eficiência.  

Paes de Paula (2005) identifica que o tipo ideal burocrático é marcado pelo 

formalismo, a impessoalidade, a hierarquia e a administração profissional. 

Caravantes, Etzioni e Weber (1999, 1984, 2000 apud FERREIRA-CORRÊA-

CARDOSO-FRANÇA, 2006, p.67) ressaltam que as principais características do modelo de 

gestão burocrática são a separação entre propriedade e administração, o caráter legal de 

normas e regulamentos, a hierarquia da autoridade, a impessoalidade nas relações, as rotinas 

e procedimentos padronizados e a competência técnica e meritocracia. 

Souza e Ferreira (2004) observam que tais disfunções acarretam perda e 

comprometem a eficácia e a efetividade da gestão. Dentre as principais disfunções 

burocráticas destacam-se as seguintes: inflexibilidade; visão fragmentada; excesso de 

concentração das decisões; despersonalização do relacionamento; descomprometimento; 

excesso de formalismo; substituição dos objetivos pelas normas; supervalorização dos meios; 

favorecimento à corrupção e corporativismo. 

Em função de suas disfunções, o modelo de gestão burocrático weberiano acumulou 

uma série de críticas e questionamentos quanto a sua eficiência e efetividade na gestão das 

organizações, sejam públicas ou privadas. 

 

2.3  Os modelos pós-burocráticos de gestão 

 

  2.3.1 O modelo adhocrático  

 

No ambiente de novos parâmetros de gestão, as estruturas clássicas ou tradicionais 

não são mais capazes de responder às instabilidades. Assim, a busca de novos modelos que 

quebrem os paradigmas da gestão clássica, como a formalização, a centralização e a 

padronização, se torna o centro das reflexões no esforço para a manutenção da eficiência e 

eficácia organizacional (FERREIRA, CARDOSO, CORRÊA E FRANÇA, 2006). 

Na visão adhocrática de Mintzberg (1995 apud FERREIRA-CORRÊA-CARDOSO-

FRANÇA, 2006, p.147) as organizações são estruturadas em cinco macrodimensões que 

desempenham diferentes funções dentro da organização. As cinco macrodimensões são: o 

vértice estratégico – constituído pela alta gestão e pessoal operacional; o núcleo operacional – 

constituído pelos que exceutam o trabalho básico; a linha hierárquica média – constituída 

pela média gerência; a tecnoestrutura – constituída pelos técnicos e o pessoal de apoio - 

constituído pelos especialistas em apoio não operacional.  

Em linhas gerais, a teoria adhocrática é uma proposta estrutura de gestão pouco 

formalizada, onde a colaboração e a participação entre todos os eixos piramidais são as 

principais características da organização.  

Nessa perspectiva a adhocracia privilegia a flexibilização da estrutura gerencial e a 

integração horizontal de toda a organização. Assim o foco do controle, diferentemente dos 

modelos clássicos, baseia-se no ajustamento mútuo e colaborativo.  

 

2.3.2 O modelo flexível 

 



 

 

Como exposto, o advento do capitalismo aumentou significativamente a velocidade e 

a variabilidade dos acontecimentos. Assim, as características clássicas de organização 

burocrática já não são mais capazes de garantir a superioridade técnica da organização.  

Na visão de Paes de Paula (2005) a burocracia flexível surge como um aparelho 

organizacional que atualmente é mais eficaz do que a burocracia dos tempos fordistas.  

 Segundo Paes de Paula (2005), citando Drucker e Peters, os modelos de organizações 

pós-burocráticos estão suplantado as culturas de centralização, hierarquização e autoritarismo 

impostas pelos modelos de burocracia clássica.  

 Nas organizações pós-burocráticas o que se valoriza é a liderança facilitadora, 

baseada na abertura, confiança e comprometimento; o trabalho fundado na colaboração e a 

substituição do processo decisório verticalizado por decisões baseadas em expertise.  

 Dessa forma, é coerente a afirmação de que a organização pós-moderna é uma nova 

expressão da burocracia, pois trata-se de uma adaptação do antigo modelo organizacional ao 

novo contexto histórico (PAES DE PAULA, 2005).   

  

 2.3.3 O modelo virtual 

 

 Nesse modelo de burocracia as tecnologias de informação e comunicação são 

protagonistas da mudança estrutural e cultural das organizações. O conceito de modelo 

virtual de burocracia foi construído a partir da onda de democratização informacional, em 

especial, com a popularização da internet ocorrida no final do século XX e início do século 

XXI.  

 Para Fountain (2001) principal pesquisadora e idealizadora do modelo burocrático 

virtual, ainda é possível encontrar muitos vestígios da burocracia weberiana nas organizações 

que permeiam a sociedade do conhecimento. Segundo a autora, apesar do achatamento da 

estrutura hierárquica e do relaxamento dos sistemas de comando e controle, a hierarquia 

ainda é fundamental para as organizações mais complexas.  

 Porém, Fountain (2001) ressalta que a automação gerencial contribuiu 

significativamente para a flexibilização hierárquica das organizações e a valorização das 

pessoas que as compõem.  

  O cerne do modelo burocrático virtual de Fountain (2001) está diretamente 

relacionado ao conceito de redes interorganizacionais. Segundo esse conceito, redes 

interorganizacionais são qualquer grupo de atores que mantêm relações duradouras e 

repetidas de intercâmbio uns com os outros e, ao mesmo tempo, carecem de autoridade 

organizacional legítima para arbitrar e resolver quaisquer disputas que possam vir a surgir 

durante esse intercâmbio.    

  

3. A ORGANIZAÇÃO NA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO 

 

O conceito de sociedade do conhecimento chancela a chegada da era informacional e as 

principais mudanças ocorridas nas últimas duas décadas na economia, na política e na 

cultura. Dentre as principais mudanças observadas, destacam-se as megatendências 

concebidas por Naisbitt e Aburdene (1990).  

Segundo Naisbitt e Aburdene (1990 apud BORGES, 1995, p.1) as principais 

megatendências que se definem no momento atual da sociedade do conhecimento são o 



 

 

deslocamento do paradigma de sociedade industrial para a sociedade da informação, de 

economia nacional para economia mundial, de centralização para descentralização.  

A sociedade do conhecimento está atrelada a facilidade de acesso à informação e assim 

faz com que as organizações se reinventem ou se redesenhem, formatando sua estrutura 

hierárquica, bem como estratégica de forma a reconhecer essa informação como fonte 

geradora de conhecimento e agregadora de valor.  

A informação e, conseqüentemente, os meios de comunicação, exercem papel 

fundamental nas organizações da sociedade do conhecimento, em especial no tocante aos 

modelos de produção e gestão.  

Na visão de Borges (1995) o novo modelo de gestão baseia-se em um ponto de vista 

sistemático e integrativo, no qual os processos devem ser vistos em sua totalidade, não 

podendo ser fracionados e isolados.  

Esse novo modelo se confronta com o tradicional modelo de gestão americano, voltado 

para a escala de produção e distribuição em massa, além da caracterização dos contextos 

hierarquizados e da alta especialização do trabalho, que resultavam em empresas de grande 

porte, multidivisionais, multidepartamentais, com vários níveis de supervisão, linhas verticais 

de comando e baixo nível de comunicação horizontal (BORGES, 1995). 

Ainda segundo Borges (1995) o novo modelo gerencial imposto pela sociedade do 

conhecimento prega o espírito de cooperação, materializado em nova atitude gerencial, 

calcada na formação de redes onde há grande incidência de transferências de poder.  

Outro fator relevante que caracteriza o modelo gerencial da sociedade do conhecimento 

diz respeito à interação dos colaboradores da organização no processo de tomada de decisões, 

contrapondo-se às heranças de estruturas hierárquicas de gestão, avessas à participação dos 

trabalhadores e à integração horizontal das atividades departamentalizadas (BORGES, 1995). 

 Entretanto, a autora alerta que a redução dos níveis hierárquicos deve preservar os 

níveis essenciais de comando. Além disso, a horizontalização de responsabilidades deve 

permitir que o conhecimento e as decisões se façam presentes em todos os setores da 

organização e, principalmente, que cada membro seja responsável por sua auto-avaliação e 

autocontrole, buscando a prática da accountability que, em outras palavras, pode ser 

traduzida como prestação de contas; satisfação das expectativas e responsabilização pelo 

serviço prestado. 

 Para Leal Filho (2007) a era do conhecimento inaugura um movimento no qual 

prevalecem novas formas de gerar e transmitir conhecimento e inovações, e onde a sociedade 

encontra-se diante da transição para uma nova forma de economia mais forte, cujas raízes 

nascem da produção e uso de conhecimentos 

 Leal Filho (2002) citando Passos (1999) aponta que a onda do conhecimento 

preconiza, portanto, novas formas de gestão que superem a organização por postos de 

trabalho fixo com tarefas especializadas. Assim, distância entre tarefas de execução e direção 

são reduzidas e os processos de produção flexível vão substituindo os mais rígidos. 

 Segundo Albagli (1999 apud LEAL FILHO, 2002, p. 33) nesse novo formato de 

sociedade, as atividades humanas são organizadas em torno da geração, recuperação e uso de 

informações e conhecimentos. As informações e conhecimentos, por sua vez, são projetados 

como elementos estratégicos dentro dos sistemas econômicos, político e sócio-cultural. 

 Como afirma Cavalcanti (2001 apud LEAL FILHO, 2002, p. 33) na sociedade do 

conhecimento o empregado abandona o papel de especialista em determinada área e torna-se 



 

 

capaz de lidar com questões e temas ligados a diversos ramos do conhecimento, formando 

uma concepção muldisciplinar. 

 Não restam dúvidas que a era do conhecimento contribui para a formação de um 

modelo de gestão mais flexível, eficiente, colaborativo, e humanamente agregador, porém, 

não basta haver somente inovações tecnológicas para ratificarem tais transições. É 

imprescindível que, em contrapartida a essas novas imposições gerenciais, surja, 

paralelamente, uma nova cultura participativa enraizada na estrutura piramidal das 

organizações.   

 

4. PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Principais Conceitos  

 

As primeiras iniciativas de participação das pessoas em processos decisórios foi 

desenvolvida pelos gregos ainda na Antiguidade. Bobbio (1987 apud LEAL FILHO, 2007, 

p.94) aponta que no uso contemporâneo o conceito de participação denota um conjunto de 

regras ou procedimentos para a tomada de decisões coletivas, criando oportunidades para o 

envolvimento mais amplo possível dos interessados, especialmente daqueles diretamente 

ligados às questões objeto dos processos decisórios.   

O processo de participação é composto de diferentes atores, como, por exemplo: 

sindicatos, mídia, fornecedores, agentes políticos, ONG‟s, comunidades, associações, 

empresas e etc. Contudo, há algo em comum entre esses atores, ou seja, todos são compostos 

por pessoas. Porém, nem todas as pessoas que compõem o processo participativo exercem 

plenamente a participação, pois boa parte dessas opta por omitir-se no momento de decidir 

sobre o destino comum e, sobretudo, o da organização e o seu próprio. 

Segundo Demo (1993 apud TENORIO, 2007, p. 115) a participação é um processo de 

conquista, não somente na ótica da comunidade ou dos interessados, mas também do técnico, 

do professor, do pesquisador, do intelectual. Todas estas figuras pertencem ao lado 

privilegiado da sociedade, ainda que nem sempre ao mais privilegiado. Tendencialmente 

buscam manter e aumentar seus privilégios. Se o processo de participação for coerente e 

consistente atingirá tais privilégios, pelo menos no sentido de que a distância entre tais 

figuras e os pobres deverá diminuir. 

O ato de participar, em si, revela a necessidade de compartilhamento para o alcance 

de metas e objetivos que seriam muito mais difíceis de serem alcançados se buscados 

individualmente. Daí a idéia de que os indivíduos devem se apropriar do direito de construir 

democraticamente seu próprio destino. 

O fato é que ao criarmos ambientes participativos estamos induzindo o convívio de 

diferentes realidades em busca de objetivos comuns. Porém, não podemos jamais 

desconsiderar o fato de que dentro de cada ambiente estarão participando pessoas com mais 

ou menos informações, e esse desequilíbrio pode afetar negativamente o processo decisório e 

logicamente a decisão tomada, uma vez que aquelas que detêm mais informações podem 

influenciar, induzir ou persuadir as que detêm menos informações. 

Tenório (1990) alerta para que “o saber de quem estudou deve ser usado como apoio 

às discussões, mas não como orientador primeiro na decisão.” Destaca ainda que se uma 

pessoa é capaz de pensar sua experiência, ela é capaz de produzir conhecimento na medida 



 

 

em que “participar é repensar o seu saber em confronto com os outros saberes. Participar é 

fazer „com‟ e não „para‟, é uma prática social” (TENÓRIO. ROZEMBERG, 1997). 

Basicamente, a participação desejável deve estar atrelada a três premissas: 

consciência sobre atos; seguridade e voluntariedade. 

Tenório (2007), citando Bordenave, afirma a existência de dois processos de 

participação: o micro e o macro: O primeiro, micro, envolve grupos considerados primários 

como: família, amigos e vizinhos. O exercício de participação no processo micro é 

extremamente necessário, pois serve de pressuposto básico para a participação no plano 

macro; O segundo, macro, envolve grupos considerados secundários como: empresas, clubes, 

associações, cooperativas, partidos políticos etc.  

Citando Bordenave, Tenório (2007) aponta para três maneiras de participação: a 

participação de fato – que ocorre no âmbito básico da família; a participação espontânea ou 

voluntária – que ocorre no âmbito de grupos de interesses e a participação imposta – na qual 

as pessoas são obrigadas a participar. 

No caso específico da participação no âmbito das organizações há ainda um logo 

caminho a ser percorrido para transformar os processos decisórios em momentos de interação 

e decisão coletiva, como veremos mais a frente. 

 

4.2 Caminhos e modelos de participação  

 

Na visão de Avelar e Cintra (2007), a participação compreende um universo 

diferenciado de manifestações empíricas, e sempre haverá dificuldades em sua sistematização 

junto às democracias contemporâneas. Porém, os autores apresentam três grandes canais de 

participação, que seriam capazes de introduzir as diversas demandas de grupos de interesse 

no interior dessas democracias. 

Segundo Avelar e Cintra (2007), o primeiro grande canal seria o canal eleitoral que 

abrange todo o tipo de participação eleitoral e partidária, ou seja, é o canal que liga a 

sociedade ao Estado, através de instituições especializadas (partidos). Porém, o canal eleitoral 

somente se solidifica como um caminho viável de participação quando, por exemplo, a 

sociedade se organiza em forma plural de associações, de maneira que suas lideranças 

“distritais”, com maior representatividade, são alçados para as atividades eleitorais e 

partidárias e encontram igualdade de recursos e de oportunidades na disputa eleitoral. 

O segundo canal seria o do corporativismo, ou seja, o canal corporativo, que são 

consideradas instâncias intermediárias de organização de categorias e associações de classe, 

para defender seus interesses no âmbito fechado dos governos e do sistema estatal e são 

muito comuns em países onde o Estado possui forte intervenção na economia nacional. 

Vários estudiosos analisam o corporativismo na intenção de analisá-lo sob a ótica de 

atividades de participação na política contemporânea.   

A terceira via seria pelo canal organizacional, que são formas já populares de 

organização coletiva no âmbito da sociedade civil, como, por exemplo, empresas, 

movimentos sociais, sindicatos, ONG‟s etc. No canal organizacional é comum a entrada de 

grupos que se articulam para objetivos de médio e longo prazo, que possuem características 

de estruturação em redes horizontais com princípios de democracia interna.  

O quarto e último canal ao quais os estudiosos Avelar e Cintra (2007) atentam-se é o 

da participação pelo canal digital. O canal digital permeia todas as outras atividades de 

participação e assim promove a chamada democracia digital, ou seja, todos devem ter acesso 



 

 

à informação. Fato que se apresenta com muita justiça, pois se estamos discutindo 

participação e somos sabedores de que participar implica em opinar, como fazê-la com 

segurança sem informação?  

Apresentados os principais canais que podem levar as pessoas a participar ativamente 

em diversos ambientes, resta-nos, e faz-se imprescindível, teorizar esse aspecto sobre um 

outro ponto de vista, também muito discutido e pensado no meio acadêmico, os modelos de 

participação. “Praticamente esses modelos configuram-se como um complemento natural aos 

canais de participação, dando-lhes formas concretas e teóricas de usabilidade” (AVELAR. 

CINTRA, 2007). 

O primeiro grande modelo é o da centralidade, no qual a participação varia de acordo 

com a posição social da pessoa. Sua explicação basilar é que quanto mais central é a posição 

da pessoa na sociedade ou na organização, maior será o seu grau de participação. Com baixa 

posição social ou hierárquica e sem consciência dos próprios direitos, essas pessoas mostram-

se inibidas a participar, pois comparadas àquelas que participam, (pessoas com alta posição 

social e hierárquica), sentem-se com uma auto-imagem negativa. O fato dessas pessoas se 

reprimirem em grupos de baixo grau de participação afirma, conforme dito anteriormente, a 

necessidade de um canal de entrada, que no caso das pessoas que se enquadram na teoria da 

centralidade, seria o canal organizacional.  

Outro modelo que procura evidenciar o envolvimento participativo dos atores é o 

modelo da consciência de classes. Esse modelo é pautado na educação política para superar o 

baixo status social. Segundo esse modelo quanto mais a pessoa participa, mais adquiri 

consciência de sua situação de desigualdade e assim tende a participar cada vez mais, a fim 

de superá-la.  

O terceiro e último modelo, ainda sob a luz das opiniões de Avelar e Cintra (2007) é o 

modelo de escolha racional, que afirma que as pessoas são racionais e escolhem participar se 

os benefícios forem superiores ao de não participar. Poderíamos considerar esse modelo 

como o menos ideal já que, em plano de fundo, tendencia à não participação, uma vez que 

preconiza por meio da racionalidade, que se muitos participam em busca de objetivos 

comuns, a sua não participação não altera o resultado dos rumos da coletividade. Daí a 

análise racional de participar somente quando os benefícios desta participação são superiores 

ao da omissão. 

Apresentados os principais conceitos e considerações sobre a participação e suas 

formas de inserção na prática, vejamos a partir desse momento como esses conceitos se 

aplicam e são observados no âmbito interno das organizações. 

 

4.3. A Participação no Âmbito das Organizações 

 

McLagan (2000 apud LEAL FILHO, 2007, p.94) afirma que participação não é 

sinônimo de envolvimento de todo mundo em tudo. Trata-se de um sistema de exercício de 

autoridade que responde a forças que atuam no mundo das organizações. Ainda segundo 

McLagan, há um movimento cada vez maior em direção à participação dos funcionários nos 

processos decisórios das organizações, movimento este favorecido pelas informações cada 

vez mais disponíveis em tempo real e em sistemas informatizados.  

Na visão de Motta (2004), a participação compreende todas as formas e meios pelos 

quais os membros de uma organização podem influenciar seus destinos. Representa a 

influência dos indivíduos abaixo do nível de direção. Segundo o autor o conceito trata da 



 

 

criação de oportunidade para as pessoas influenciarem decisões a elas afetas, um caso de 

delegação em que funcionários têm diante de si maiores opções de escolhas em relação às 

práticas de trabalho e processos decisórios. 

Kliksberg e Wilson (1999, 1993 apud LEAL FILHO, 2007, p.95) consideram a 

participação organizacional uma alternativa com vantagens mais competitivas que os 

modelos tradicionais de gestão. Segundo esses autores, os modelos participativos preconizam 

o gerenciamento com excelência, pois os resultados alcançados são superiores aos dos 

modelos de organizações burocráticas tradicionais como vimos inicialmente. 

De acordo com Zajac e Bruhn (1999 apud LEAL FILHO, 2007, p. 96) a participação 

permite às pessoas maior oportunidade de ter voz dentro da organização, de expor seus 

pontos de vista sobre diversos assuntos, sejam de interesse próprio ou da própria organização. 

Os autores consideram a percepção da oportunidade de participar mais importante que a 

própria participação. Pensam que nos estudos sobre participação organizacional, são 

fundamentais análises focadas dos ambientes interno e externo, no que diz respeito ao alcance 

dos objetivos organizacionais. 

 Leal Filho (2007) afirma que a participação mobiliza a inteligência da organização, 

valoriza o potencial das pessoas e permite que elas exprimam suas idéias e emoções e 

desenvolvam relações pessoais e organizacionais.  

Trata-se, portanto, da habilidade de articular e agregar novas idéias e interesses para 

gerar alternativas à ação organizacional. 

 

4.4. Alternativas de Participação Organizacional 

 

Para Motta (2004) no sentido amplo e teórico do termo, participação compreende 

todas as formas e meios pelos quais os membros de uma organização, como indivíduos ou 

coletividade, podem influenciar os destinos dessa organização. No restrito, pode-se definir a 

participação como a influência, por parte das pessoas que se encontram abaixo do nível de 

direção superior, de decisões ou funções usualmente consideradas privativas da gerência ou 

dos proprietários da empresa. 

Ainda citando Motta (2004) existem basicamente duas alternativas de participação 

organizacional: direta e indireta, sendo a segunda co-relacionada ao tema em questão e, 

portanto, explorada de forma superficial e meramente conceitual. 

A participação direta, segundo conceito de Motta (2004) é um instrumento de 

harmonização interna da organização, para que indivíduos e grupos alcancem , de maneira 

mais eficiente e eficaz, os objetivos comuns. Participando diretamente, os colaboradores da 

organização instituem uma nova forma de comunicação e de ocupação de um espaço, outrora, 

disponível somente à minoria hierárquica superior da organização. 

Na prática essa participação direta resultou em modalidades mais amplas com 

destaque para as seguintes: Planejamento Participativo – Trouxe para o processo decisório 

indivíduos e grupos antes considerados objetos da ação gerencial; Círculo de Controle e 

Qualidade (CCQ) – Equaliza o poder e evita domínios individuais, ou seja, o objetivo não é 

saber quem manda, mas como cada um pode colaborar para melhorar a tarefa comum; 

Processos Grupais para Decisão e Ação – Incorpora habilidades e contribuições individuais 

antes desconsideradas. 

 

4.5. Obstáculos às Organizações Participativas 



 

 

 

 As organizações herdaram culturas ortodoxas de gestão que não contemplam em suas 

concepções, a abertura de canais participativos de diálogos entre seus diferentes níveis 

hierárquicos. Essa cultura expandiu-se ao longo das décadas do período pós-guerra como 

forma vigente nos processos de planejamento e tomada de decisões, e tornou-se um 

referencial cultural às novas organizações surgidas nas últimas cinco décadas.  

 Kliksberg e Mendonça (1999, 1987 apud LEAL FILHO, 2007, p. 102) salientam o 

questionamento da participação considerando as variáveis custo e tempo. Segundo os autores, 

elaborar um projeto de forma participativa implica uma série de operações adicionais, e, 

portanto, prolongam o prazo de implementação das ações dada à demanda de um amplo 

processo de debate.  

 Ainda nessa perspectiva, McLagan (2000 apud LEAL FILHO, 2007, p. 102) afirma 

que a participação torna lento o processo decisório, uma vez que poucas pessoas sabem como 

trabalhar em equipe, já que a maioria delas é oriunda de correntes que incentivam o 

individualismo e a competição. O autor ressalta também que há falta de interesse das pessoas 

em participar, devido à ausência de conscientização sobre a importância do processo 

participativo.   

 A falta de capacidade técnica e domínio de temas de maior complexidade também são 

fatores que reprimem a participação de funcionários de menor nível hierárquico. Ao se 

sentirem inferiorizados e incapazes de estabelecer um debate nivelado esses funcionários 

optam pela omissão à participação.   

Essa ausência de cultura participativa, personificada na maioria dos funcionários 

oferece margem para que a minoria participativa, em geral membros de diretorias e gerências, 

decida sobre o futuro da organização e, por conseqüência, decida sobre o destino dos próprios 

funcionários.  

 

5. TRNASFORMAÇÀO ORGANIZACIONAL: EM BUSCA DA INOVAÇÃO E 

APRENDIZAGEM 
 

5.1. O Cultivo a Práticas de Inovação e Criação 

 

Na compreensão de Motta (2004) a inovação traduz-se como um conceito positivo 

que, em geral, implica que algo de melhor está por acontecer.  Entretanto, no ambiente 

organizacional, a inovação é algo específico e coletivo, que altera crenças, hábitos, e 

interesses de indivíduos e grupos. A inovação constitui-se, portanto, no uso prático de uma 

descoberta ou invenção, que provoca mudanças positivas na organização. 

Segundo as afirmações de Motta (2004) há três etapas para o sucesso da inovação 

organizacional. Na primeira etapa, o desenvolvimento de idéias exige estímulos do gerente à 

criatividade individual. Na segunda, as idéias individuais devem ser coletivizadas e 

institucionalizadas, partindo do pressuposto de que a inovação é um processo organizacional. 

E, finalmente, na terceira etapa é preciso mobilizar todos os recursos organizacionais no 

sentido de criar condições favoráveis a resistências e transformar a organização.  

Motta (2004) aponta ainda quatro perspectivas da natureza organizacional da 

inovação: a) a inovação como um processo organizacional sistêmico e globalista; b) a 

inovação como um processo cultural; c) a inovação como uma decisão organizacional; d) a 

inovação como um processo conflitivo.  



 

 

No campo da criatividade Motta (2004) ressalta o processo crítico da realidade que 

resulta em algo antes desconhecido e ainda não-praticado. Segundo o autor, a criatividade 

leva ao encontro com o inesperado, normalmente depois de um período consciente ou 

inconsciente de processamento de idéias e informações relativas a um tema sobre o qual a 

mente foi alimentada. 

Dado que a criatividade é um recurso disponível em todos os indivíduos, porém em 

alguns com maior e em outros com menor intensidade, a potencialidade a inovação está 

presente em qualquer organização. Entretanto, a transformação da criatividade em inovação é 

de certa forma, um ciclo transitório de convicções individuais em convicções coletivas que 

deve concretizar-se a partir de processos cooperativos e participativos. 

Finalmente, Motta (2004) recomenda que toda organização que deseje adotar a 

inovação e a criatividade como prática cotidiana de gestão deverá percorrer os seguintes 

passos: a) transferir poder e iniciativa; b) adotar perspectivas globalistas na abordagem de 

problemas; c) procurar a flexibilidade organizacional e administrativa; d) favorecer 

comunicações francas e autênticas; e) criar incentivos e recompensas à iniciativa de mudança; 

f) tratar com equidade direitos e prestígios individuais; g) considerar fracassos anteriores e 

problemas pendentes. 

A busca pela transformação organizacional gera a quebra instantânea de paradigmas 

tradicionais. Dessa forma, as mudanças organizacionais devem ocorrer considerando as 

diversas perspectivas existentes no processo transitório de gestão para que todas as variáveis 

ambientais que estão sofrendo ou sofrerão a mudança possam se readaptar a nova realidade 

da organização.  

 

5.2. Transformação Organizacional à Luz das Perspectivas de Mudança 

 

A mudança individual implica na reavaliação conceitual do indivíduo em relação ao 

meio em que vive e se relaciona, porém não atinge, necessariamente, todos os aspectos que 

estruturam a personalidade individual. Por outro lado, a mudança organizacional demanda a 

reavaliação do todo organizacional sob diferentes óticas.  

Motta (2007) identifica que a mudança organizacional deve considerar seis 

perspectivas diferentes, são elas: a estratégica; a estrutural; a tecnológica; a humana; a 

cultural e a política. Vejamos de maneira sintética o foco de cada perspectiva acerca da 

mudança organizacional: Perspectiva Estratégica - Nessa perspectiva julga-se que para 

mudar uma organização é necessário redefinir sua missão, seus objetivos e suas formas de 

identificar e selecionar alternativas de ação; Perspectiva Estrutural - A perspectiva 

estrutural enxerga a organização como um sistema de autoridade e responsabilidade, ou seja, 

através do conjunto de normas e orientações que determinam o comportamento das pessoas 

empenhadas na tarefa comum; Perspectiva Tecnológica - Na proposta tecnológica a 

mudança organizacional está relacionada à revisão da forma pela qual se utilizam os recursos 

materiais e intelectuais; Perspectiva Humana - Essa perspectiva observa a organização 

como um conjunto de indivíduos e grupos. De um modo geral, define como relevantes os 

objetivos e a auto-realização individual, o comportamento e as interações pessoais e grupais. 

Nesse modelo a mudança significa renovar um contrato psicológico entre o indivíduo 

e sua empresa, procurando equilibrar as formas e os graus de contribuição, retribuição e 

participação do indivíduo. O objetivo da mudança é trazer satisfação e harmonia ao ambiente 

de trabalho e, portanto, gerar mais eficiência; Perspectiva Cultural - Nessa perspectiva a 



 

 

organização é um conjunto de valores, crenças e hábitos coletivamente compartilhados. 

Nessa visão, para mudar a organização é necessário substituir a programação coletiva na 

busca de um novo sentido de identidade; Perspectiva Política - A perspectiva política vê a 

organização como um sistema de poder onde as pessoas ou grupos procuram maior influência 

no processo decisório.  

 

5.3. Aprendizagem Organizacional: Conceitos 

 

 Todas as formas de aprendizado estão atreladas a uma necessidade de transformação 

ou readaptação em relação ao ambiente presente, e a aprendizagem organizacional surge 

exatamente dessa necessidade de mudança imposta pela sociedade pós-moderna e sua nova 

cultura empresarial.  

 Nesse sentido, Balceiro R. e Balceiro L. (2010), citando Weick e Westley (1996) 

relatam que muitos indivíduos tratam a aprendizagem organizacional como uma 

aprendizagem individual em um contexto organizacional, enquanto que outros afirmam que 

organizações aprendem da mesma forma que indivíduos aprendem. 

 Contrapondo essa hipótese, Stata (1989 apud LEAL FILHO, 2007, p. 50) considera 

que a aprendizagem organizacional difere da individual em dois pontos: o primeiro com 

relação à aprendizagem que ocorre mediante percepções, conhecimentos e modelos mentais 

compartilhados pelos indivíduos; o segundo faz referência a memória organizacional, a qual 

depende de políticas e estratégias voltadas a reter o conhecimento na organização, supondo 

que se saírem da organização, os indivíduos levam consigo o conhecimento e a 

aprendizagem.  

 Leal Filho (2007) citando Starkey (1997) afirma que a essência de aprendizagem está 

associada à capacidade de transformação contínua, centrada no desenvolvimento individual e 

organizacional.  

 Kim e  Dogson (1993 apud LEAL FILHO, 2007, p. 51) ressaltam que a aprendizagem 

representa um processo contínuo e sólido de mudanças nos valores intrínsecos e nas práticas 

de trabalho cotidiano das organizações e  reforçam a idéia de que através da aprendizagem as 

firmas constroem e organizam conhecimentos e rotinas em torno de suas competências e 

dentro de sua cultura. 

Ainda no campo da cultura, Balceiro R. e Balceiro L. (2010) reforçam essa tese 

afirmando que para aumentar a probabilidade de aprendizagem dentro de uma organização é 

preciso que se tenha consciência da sua cultura. Segundo as autoras a cultura é importante 

porque é um armazém da aprendizagem passada e instrumento para comunicar esta 

aprendizagem por toda a organização. Para elas quando a cultura da organização é bem 

conhecida e visível pelos seus funcionários, esta organização se torna passível de testes e 

mais aberta para as modificações necessárias. 

Outro ponto conceitualmente contraditório na temática da aprendizagem são as 

definições de organizações de aprendizagem e aprendizagem organizacional. Segundo Leal 

Filho (2007) muitos são os autores que fazem distinções literárias atribuindo definições 

distintas para organizações de aprendizagem e aprendizagem organizacional.  

  

5.4. O Perfil das Organizações de Aprendizagem 

 



 

 

Organização de Aprendizagem ou Learning Organization é um tipo de organização 

na qual o trabalho se torna um local de aprendizagem, as estruturas são mais flexíveis e a 

organização como um todo passa a ser vista como um sistema aberto (LEAL FILHO, 2007). 

Na visão de McGill e Slocum (1993 apud LEAL FILHO, 2007, p. 54) as organizações 

de aprendizagem são aquelas que dão ênfase à permeabilidade e à flexibilidade na busca pelo 

aprendizado. Nessas organizações as linhas entre gerência, funcionários, departamentos e 

clientes e entre a organização e seus concorrentes tem fronteiras pouco definidas.  

Para Leal Filho (2007) nas organizações empenhadas em projetos de implantação de 

aprendizagem organizacional, o conhecimento deixa de ser setorizado ou departamentalizado 

e passa a ser transferido de forma horizontal e integrada, tanto no que diz respeito aos 

indivíduos e grupos, como à organização em sua totalidade. 

As organizações de aprendizagem são estruturas de trabalho mais flexíveis e 

horizontais, voltadas à disseminação do aprendizado em todos os níveis da hierarquia 

organizacional. Essas organizações valorizam o “fazer com” e não o “fazer para”, traduzindo 

assim uma personalidade participativa e colaborativa entre os níveis gerenciais e 

operacionais. 

Leal Filho (2007 citando Senge (1990) observa que as organizações que aprendem são 

aquelas nas quais as pessoas expandem sua capacidade de criar resultados e novos padrões de 

pensamento e adquirem informações, práticas e técnicas de várias formas e por diversos 

meios  

Segundo Garvin (1993 apud LEAL FILHO, 2007, p. 56) as organizações de 

aprendizagem são capacitadas a criar, adquirir e transferir conhecimentos e a modificar seu 

comportamento para refletir os conhecimentos adquiridos.  

Para Balceiro R. e Balceiro L. (2010) as organizações aprendizes têm surgido para 

suprir as necessidades de mudanças de determinadas empresas. Estas organizações são 

orientadas para o aprendizado e são capazes de adquirir novos conhecimentos 

organizacionais incessantemente. Nelas o aprendizado não é apenas uma forma de se reagir a 

crises. É através dele que a empresa se torna flexível e ágil para lidar com a incerteza e que os 

indivíduos se consideram capazes de criar formas para atingir os resultados que desejam 

As organizações de aprendizagem estão sempre dispostas à mudança e a readaptação, 

são resilientes e enxergam a transformação como aprimoramento e não como abandono de 

cultura e valores.  

 

5.5. Fatores Geradores de Aprendizagem Organizacional 

  

 Dentre os principais fatores que geram a aprendizagem organizacional, cabe destaque 

para o trabalho em redes, a ambição por novos conhecimentos, experiências passadas, sejam 

bem sucedidas ou não, experiências exógenas à organização, o aprendizado individual e 

grupal, a dispersão do poder e a coragem de enfrentar o novo ou a mudança.  

 Senge (1998 apud LEAL FILHO, 2007, p. 73) atribui o sucesso da aprendizagem 

organizacional a fatores como a substituição da disciplina imposta pela autodisciplina, a 

compreensão das questões de forma sistêmica para facilitar a visão do todo, o estímulo a 

capacidade de diálogo e comunicação e por fim, a prioridade da atuação de líderes e 

seguidores em vez a controladores e controlados. 



 

 

Além disso, tornar o ambiente de trabalho mais saudável, melhorar a infra-estrutura e 

investir no aperfeiçoamento de conhecimentos e habilidades das pessoas também contribui 

significativamente para a formação da aprendizagem organizacional. 

 

5.6. Principais Desafios à Aprendizagem e Inovação Organizacional 

 

  Motta (2007) identifica que grande parte das resistências à mudança tem origem nas 

percepções individuais sobre a novidade. Essas percepções são relacionadas tanto com 

imaginações sobre o futuro e experiências passadas quanto com o ônus do próprio processo 

de mudança. O autor ressalta ainda que dentre as origens mais comuns à resistência estão o 

receio do futuro, a recusa ao ônus da transição, a acomodação ao status funcional e o receio 

do passado.  

 Segundo Senge (1998 apud LEAL FILHO, 2007, p. 76) a realidade das organizações 

apresenta algumas deficiências à aprendizagem, tais como: a) a maioria das pessoas 

considera sua responsabilidade limitada à área de sua função e não se responsabiliza pelos 

resultados gerais da organização; b) existe propensão de as pessoas procurarem sempre 

alguém ou alguma coisa para culpar quando algo ocorre de forma inesperada; c) as pessoas 

estão condicionadas a ver a vida como fenômenos que têm uma causa óbvia e direta.  

 Para Leal Filho (2007) o fator paternalismo presente na sociedade brasileira que 

sintetiza a concentração de poder, alimenta a dependência das pessoas às lideranças e 

contribui para a manutenção do sistema restritivo de disseminação do conhecimento nas 

organizações.  

 Alencar (2007) também leva em consideração a falta de motivação e 

comprometimento das pessoas, falta de habilidade para realização de tarefas e o baixo índice 

de relacionamento social e de trocas de opinião no trabalho como fatores desafiadores à 

evolução das organizações de aprendizagem. 

 Pesa ainda a necessidade de investimento em infra-estrutura, tecnologia, pesquisa, 

treinamento de pessoal e formação de redes, fatores fundamentais à inovação e ao 

aprimoramento organizacional, e que em grande parte, não são priorizados no planejamento 

das organizações, na medida em que o cerne das preocupações gira em torno da redução de 

custos operacionais. 

   

6. Considerações Finais 

 

Com o boom das tecnologias de informação e comunicação no final dos anos 90 e início 

dos anos 2000, tanto organizações quanto a própria sociedade foram induzidas, forçosamente, 

a mudarem seus hábitos e maneiras de comportamento e consumo. Essas mudanças foram 

refletidas a níveis micro, no âmbito das famílias e das empresas, e macro, no âmbito do 

Estado, e a chancela para esse novo ciclo social e econômico foi à chamada sociedade do 

conhecimento. 

A sociedade do conhecimento inaugurou um novo padrão de comportamento para pessoas 

e organizações. Primando sempre pela agilidade, transparência e facilidade, essa “nova” 

sociedade fez que com que todo o contexto social, incluindo, obviamente as organizações, 

transformassem seus conceitos e práticas tradicionais.  

Essa transformação proporcionou, principalmente às organizações, um processo de 

reavaliação de conceitos e métodos, e introduziu, mesmo que de maneira suave e 



 

 

embrionária, a percepção de que, cada vez mais, é preciso descentralizar e flexibilizar 

estruturas, poderes e, sobretudo, conhecimento.  

Entretanto, todo esse ciclo virtuoso de aprimoramento e resiliência não poderia deixar de 

estar atrelado a uma experiência ímpar que é capaz de impulsionar todo e qualquer processo 

transformacional, a participação.  

Seja em contextos públicos ou privados, a participação imprime uma maneira 

democrática, inovadora e humana na identificação de gargalos e na busca de soluções. Além 

disso, ao participar efetivamente do contexto onde vivem ou trabalham, as pessoas passam a 

ser capazes de conhecer a totalidade do ambiente que as cercam e influenciar de maneira 

incisiva nas decisões sobre o seu próprio destino.   

As organizações que adotam posturas participativas ou colaborativas em suas estratégias 

de gestão alcançam a flexibilização do vértice organizacional, o envolvimento coletivo de seu 

quadro humano, a oportunidade de conhecerem os verdadeiros gargalos gerenciais, a 

eficiência e eficácia e a remodelagem preliminar para se transformarem em organizações de 

aprendizagem.  

Há ainda um grande lapso entre organizações tradicionais e organizações de 

aprendizagem que se torna explícito na ausência de práticas inovadoras e criativas de gestão.  

A proposta de organizações de aprendizagem se sustenta, basicamente, na capacidade de 

empreender, inovar e criar formas e métodos de gestão mais flexíveis e agregadores sob as 

óticas gerenciais e humanas.  

Nessa perspectiva a maioria das organizações ainda necessitam aprimorar suas formas de 

observação contextual e superar desafios estratégicos para o alcance da aprendizagem 

organizacional, tais como a quebra de antigos paradigmas tradicionais, a verticalização da 

estrutura organizacional, a exclusão digital, a cultura introspectiva e exclusiva que sufoca a 

participação das pessoas em processos decisórios e transformacionais e, sobretudo, superar o 

medo do novo.  

Finalmente, cabe ressaltar que o processo transformacional sempre está atrelado a 

mudanças e essas, por sua vez, causam receios, angústias, repúdios e medos que precisam ser 

vencidos para que as organizações possam se tornar verdadeiros organismos com DNA 

próprio.  

Em outras palavras, as organizações precisam enxergar e compreender que o caminho da 

aproximação e humanização pela via da participação é um processo migratório vital para o 

sucesso e permanência no mercado contemporâneo, o mercado da informação e do 

conhecimento. 

Muitas vezes, para não se dizer todas, o conhecimento está dentro da própria organização, 

mais especificamente nas pessoas que as compõem, e esse patrimônio intelectual demanda 

uma exploração sadia em busca de uma contínua e construtiva aprendizagem organizacional.   
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