
 
 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
 
 

HENRIQUE GERALDO RODRIGUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESAPRENDIZAGEM DE GESTORES: 
COMO OCORRE ESSE PROCESSO EM SITUAÇÕES DE FUSÕES E 

AQUISIÇÕES, E QUAL A SUA RELAÇÃO COM A APRENDIZAGEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2016 



 
 

 

HENRIQUE GERALDO RODRIGUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESAPRENDIZAGEM DE GESTORES: 
COMO OCORRE ESSE PROCESSO EM SITUAÇÕES DE FUSÕES E 

AQUISIÇÕES, E QUAL A SUA RELAÇÃO COM A APRENDIZAGEM 
 
 
 
 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
em Administração de Empresas da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à 
obtenção do título de Doutor em Administração 
de Empresas. 

 
 
 
 

 
ORIENTADOR: Prof. Dr. Diógenes de Souza Bido 

 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2016 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
R696d    Rodrigues, Henrique Geraldo 

                  Desaprendizagem de gestores : como ocorre esse processo 
em situações de fusões e aquisições, e qual a sua relação com 
a aprendizagem / Henrique Geraldo Rodrigues - 2016. 

                   196 f. : il. ; 30 cm 
 

                 Tese (Doutorado em Administração de Empresas)   
                           Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2016.     

                   Orientação: Prof. Dr. Diógenes de Souza Bido 
                   Bibliografia: f. 187-196 

              
1. Desaprendizagem de gerentes. 2. Desaprendizagem 

individual. 3. Aprendizagem gerencial. 4. Fusões e 
aquisições. I. Título. 

 
                                                                                                CDD 658.408 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 
 
 Agradeço às seguintes pessoas e organizações, as quais colaboraram para que eu 

pudesse cursar o doutorado, ofertado pelo Programa de Pós-Graduação em Administração de 

Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e desenvolver esta tese: ao Instituto 

Presbiteriano Mackenzie, pela concessão da bolsa modalidade isenção integral de 

mensalidades e taxas; à Universidade Federal de Uberlândia, pela criação das condições de 

trabalho favoráveis à minha adequada dedicação às atividades do curso de doutorado; à Profa. 

Arilda Schmidt Godoy, por ter participado da descoberta da desaprendizagem, mediante a 

criação de um ambiente favorável, em sala de aula, à exploração da curiosidade; à Profa. 

Janette Brunstein, pelo estímulo e imprescindíveis orientações quanto ao direcionamento 

desta pesquisa, oferecidos desde o meu primeiro semestre no curso, por meio da disciplina de 

Métodos Qualitativos, da disciplina de Desenvolvimento de Competências – em que eu pude 

fazer uma exploração inicial sobre o tema da desaprendizagem –, dos seminários de pesquisa 

e das bancas de qualificação e de defesa; ao Prof. André Luiz Fischer, por seu interesse no 

tema e contribuições dadas à realização desta pesquisa, mediante sua participação nas bancas 

de qualificação e de defesa; aos Profs. Pedro Jaime Coelho Júnior e Jorge Flavio Ferreira, pela 

participação na banca de defesa desta tese; e aos meus amigos que, de algum modo, 

contribuíram para a realização da pesquisa. 

 Finalmente, meu muito obrigado ao Prof. Bido, que, ao orientar-me no 

desenvolvimento desta pesquisa e ir além dos aspectos técnicos, contribuiu para a 

ressignificação de minha experiência quanto à relação entre orientador e orientando, pelo seu 

modo de agir respeitoso, incentivador e colaborativo, e por sua capacidade de lidar com a 

alteridade. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

RESUMO 

Abordagens recentes, no campo de estudos da administração e organizações, têm considerado 
a desaprendizagem individual o meio pelo qual a pessoa pode romper com os efeitos de 
obstrução provocados por aprendizados já adquiridos, com a finalidade de facilitar o processo 
de aquisição de novos. Nessa perspectiva, entende-se que a desaprendizagem pelo indivíduo 
constitui-se em um elemento, especialmente importante, para lidar com a resistência pessoal 
em relação aos processos de mudança organizacional e de inovação, e para o encaminhamento 
de solução de problemas na organização. Contudo, apesar da importância atribuída ao tema, 
argumenta-se haver pouca compreensão empírica sobre a forma pela qual o mecanismo da 
desaprendizagem opera e quanto aos seus efeitos sobre o conhecimento individual, o que tem 
contribuído para que o desenvolvimento teórico do tema mostre-se, conceitualmente, confuso. 
Por isso, esta pesquisa foi orientada pela seguinte questão de pesquisa: como ocorre a 
desaprendizagem de gestores e que implicações esse processo tem na aprendizagem destes 
indivíduos? Para tal, o objetivo geral foi o de descrever e analisar as interpretações 
formuladas por gestores sobre situações de desaprendizagem individual, vivenciadas a partir 
de um evento de fusão ou aquisição empresarial (F&A), bem como os efeitos desta 
experiência sobre o aprendizado desses indivíduos. Com base nos pressupostos filosóficos do 
interpretativismo, adotou-se como estratégia de investigação a pesquisa narrativa, delineada 
em consonância com as proposições de Riessman (2008) e Schütze (2014). Os dados foram 
coletados por meio de entrevistas episódicas (FLICK, 2002), junto a 20 gestores que 
vivenciaram o evento de F&A e as narrativas analisadas por meio do método da análise 
temática de narrativas (RIESSMAN, 2008). Os resultados conduzem ao entendimento de que, 
no caso desses gestores, a desaprendizagem individual representou a adoção deliberada de um 
comportamento voltado a interromper a prática de aprendizados prévios, com o propósito de 
adaptar-se a uma situação de mudança, a qual pode demandar ou não a aquisição de novos 
aprendizados. As principais implicações decorrentes deste achado envolvem as seguintes 
considerações sobre a ocorrência do fenômeno: o mecanismo da desaprendizagem individual 
envolve a interrupção de um modo de pensar ou agir, em contraponto às abordagens que o 
delimitam por meio de ideias como descarte, abandono ou esquecimento; a desaprendizagem 
e a aquisição de novos aprendizados podem ser tomadas como processos distintos, 
diferentemente das abordagens que sugerem tratar-se de um mesmo processo ou que 
concebem a desaprendizagem como um tipo de aprendizagem; o principal propósito da 
desaprendizagem envolveu a adaptação ao contexto organizacional em mudança, ao contrário 
das abordagens que indicam que sua finalidade seja, apenas, facilitar a aquisição de novos 
aprendizados ou favorecer a substituição de aprendizados; ao facilitar o rompimento com as 
barreiras constituídas na forma de atitudes psicológicas de apego aos antigos conhecimentos, 
a desaprendizagem favorece as aprendizagens que têm por finalidade promover a mudança de 
compreensões individuais prévias.  As contribuições teóricas desta pesquisa advêm da 
evidenciação do processo de desaprendizagem individual e seus elementos, a partir da 
interpretação dos próprios sujeitos: em que se constituiu a experiência de desaprender, o 
conteúdo da desaprendizagem, os fatores individuais e organizacionais que afetaram a 
desaprendizagem, e os efeitos desta sobre os aprendizados prévios e o conhecimento 
individual. Quanto às contribuições práticas, entende-se que a desaprendizagem representa 
um meio pelo qual gestores possam lidar com a falta de efetividade de processos de 
aprendizagem e de mudança, mediante a adoção de ações voltadas à desaprendizagem em 
processo de treinamento e desenvolvimento pessoal, e de mudança organizacional. 

 
Palavras-chave: desaprendizagem de gerentes, desaprendizagem individual, aprendizagem 
gerencial, fusões e aquisições. 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Recent approaches in the fields of administration and organization have considered individual 
unlearning as the means through which an individual may break away from the effects of 
obstructions caused by already acquired learnings, under the intention of facilitating the 
acquisition of others. From this perspective, it is understood that unlearning, by an individual, 
consists of an especially important element for dealing with personal resistance in relation to 
the processes concerned with organizational change and innovation, as well as the forwarding 
of solutions to problems within the organization. However, in spite of the importance 
attributed to the theme, it is argued that there is little empirical understanding of the way by 
which the unlearning mechanism operates and to which degree its affects individual 
knowledge. This has therefore contributed to the theoretical development of the theme as 
being seen as conceptually confusing. It is for this reason that this research study was directed 
toward the following research question – how does unlearning in managers occur and what 
are the implications that this process has on the learning of others? For such, the general 
objective was to describe and analyse the interpretations formulated by managers concerning 
situations of experienced individual unlearning from a merger and acquisition event (M&A), 
as well as the effects of this experience on the learning of these individuals. Based on 
philosophical assumptions of interpretivism, a narrative analysis was adopted as an 
investigative strategy, in line with proposals set out by Riessman (2008) and Schütze (2014). 
Data was collected by means of episodic interviews (FLICK, 2002), together with 20 
managers that experienced the M&A event and the narratives analysed through the method of 
thematic narrative analysis (RIESSMAN, 2008). The results lead one to the understanding 
that, in the case of managers, individual unlearning represented the conscious adoption of 
behaviour directed towards breaking prior learned practices, under the intent of adapting to 
situations of change, which can demand or not the acquisition of new learning. The main 
implications arising from this finding involve the following considerations concerning the 
occurrence of the phenomenon. i) The mechanism of individual unlearning involves the 
interruption of a mode of thinking or action, in contrast to approaches that delimit, by means 
of ideas such as discarding, abandoning or forgetting. ii) Unlearning and the acquisition of 
new learning can be taken as distinct processes, different to those approaches that suggest 
treating these as the same process or which consider unlearning as type of learning. iii) The 
main proposal of unlearning involved its adaptation to the context of organizational change, 
contrary to approaches that indicate that its purpose is only to facilitate the acquisition of new 
learning or encourage the replacement of learnings. iv) To facilitate the breaking of barriers 
constituted in the form of psychological attitudes of attachment to longstanding knowledge, 
unlearning favours learning that has the aim of providing changes to previous individual 
understanding. The theoretical contributions of this research come from the very evidence 
pertinent to the individual unlearning process and its elements, which arise from the 
interpretation of the subjects themselves. Through which is constituted the experience of 
unlearning, the content of unlearning, the individual and organizational factors that affect 
unlearning and the effects of this on prior learning and individual knowledge. In terms of 
practical contributions, it is understood that unlearning represents a means by which managers 
are able to deal with the lack of effectiveness in learning and change processes by taking 
actions aimed at the learning training process, personal development, and organizational 
change.                  

 
Keywords: managerial unlearning, individual unlearning, managerial learning, mergers and 
acquisitions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As contribuições seminais à ideia de desaprendizagem no contexto das organizações, 

formuladas no decorrer das décadas de 1970 e 1980, enfatizavam que os gestores, 

continuamente, correm o risco de ter seus aprendizados prévios – como conhecimentos, 

crenças, mapas cognitivos e formas de tomar decisões – incorporados a um repertório de 

respostas padronizadas aos problemas, como decorrência da valorização da experiência 

acumulada e dos êxitos passados (BETTIS; PRAHALAD, 1986; HEDBERG; JÖNSSON, 

1978; NYSTROM; STARBUCK, 1984). 

Como a cristalização dos quadros de referência, usados na ação gerencial, tende a 

levar à consolidação de ideias dominantes e comportamentos rígidos, acredita-se que os 

gestores tornam-se menos hábeis para responder aos desafios e crises trazidas pela turbulência 

ambiental. Assim, para lidar com os efeitos da inércia gerencial oriundos destes 

comportamentos, enfatiza Hedberg (1981), seria preciso levar as pessoas a desaprender os 

antigos aprendizados, o que significa descartar os conhecimentos avaliados como equivocados 

e obsoletos, e substituí-los por novos, avaliados como necessários ao estabelecimento, na 

organização, de novas respostas. 

Decorridas três décadas das contribuições iniciais ao desenvolvimento do tema, 

abordagens recentes, no campo de estudos da administração e organizações, têm concebido a 

desaprendizagem individual como o meio pelo qual a pessoa pode romper com os efeitos de 

obstrução provocados por aprendizados já adquiridos, com o propósito de facilitar o processo 

de aquisição de novos (BECKER, 2005, 2010; CEPEDA-CARRIÓN; CEGARRA-

NAVARRO; MARTÍNEZ-CARO; ELDRIDGE, 2011; HISLOP; BOSLEY; COOMBS; 

HOLLAND, 2014; NAVARRO; MOYA, 2005; RUSHMER; DAVIES, 2004; TSANG; 

ZAHRA, 2008). Do ponto de vista organizacional, a finalidade da desaprendizagem é, 

especialmente, a de favorecer a modificação dos comportamentos individuais que se mostram 

conflitantes com o tipo de mudança desejada para a organização e tida como importante para 

o resultado corporativo (AKGÜN; BYRNE; LYNN; KESKIN, 2007, BECKER, 2010). 

A partir da noção, inicialmente formulada por Hedberg (1981, p. 18), de que 

desaprender é “[...] um processo pelo qual os aprendizes descartam conhecimento”, outras 

definições conceituais foram propostas. De um lado, identificam-se abordagens em que a 

desaprendizagem pelo indivíduo é compreendida como necessária a novas aprendizagens e, 

por isso, é definida como um processo pelo qual as pessoas abandonam, ou mesmo, esquecem 
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aprendizados prévios para assimilar novos (BECKER, 2005; CEPEDA-CARRIÓN et al., 

2011). De outro, a desaprendizagem individual é vista como um tipo de aprendizagem que 

leva a pessoa a parar de usar ou abrir mão de aprendizados antigos, como forma de lidar com 

situações de trabalho e eventos de mudança (HISLOP et al., 2014). 

As diferentes perspectivas teóricas da aprendizagem humana reconhecem que os 

aprendizados prévios são elementos importantes para o desenvolvimento de novas 

aprendizagens, mediante um processo em que as compreensões já adquiridas são tomadas 

como o ponto de partida para a formulação de interpretações novas (MERRIAM; 

CAFFARELLA; BAUMGARTNER, 2006).  Por outro lado, as discussões sobre a 

desaprendizagem levam em conta que o potencial dos aprendizados prévios de inibir a 

aquisição de novos decorre, em especial, de comportamentos em que as pessoas buscam 

proteger os conhecimentos antigos e, não raro, ignorar informações conflitantes com estes 

(BECKER, 2005; RUSHMER; DAVIES, 2004).  

Rushmer e Davies (2004) sugerem que muitos desses comportamentos de resistência a 

novas aprendizagens provêm de fatores como os hábitos cristalizados por meio de rotinas 

executadas há muito tempo, as quais conferem segurança e pouco risco de erro, bem como o 

medo das consequências que podem advir da adoção de formas de se fazer desconhecidas e 

não testadas. Também, é o caso dos que, considerando que investiram muito tempo e esforços 

para a aquisição do conhecimento, apresentam resistência para abrir mão de aprendizados 

passados, por atribuir muito valor a eles (BECKER; HYLAND; ACUTT, 2006). Nesse 

sentido, supõe-se que desaprender os conhecimentos, ou quaisquer outros aprendizados que se 

tornam objeto dessas atitudes, facilitaria a assimilação de outros. 

Nessa perspectiva, estima-se que a desaprendizagem pelo indivíduo constitui-se em 

um elemento para lidar com a resistência pessoal em relação aos processos de mudança 

organizacional e de inovação, e de solução de problemas na organização. Resultados de 

estudos recentes mostram que a desaprendizagem poder elevar a capacidade organizacional de 

absorver e aplicar conhecimentos externos (CEGARRA-NAVARRO; ELDRIDGE; 

WENSLEY, 2014; CEPEDA-CARRIÓN; CEGARRA-NAVARRO; JIMENEZ-JIMENEZ, 

2012); facilitar o entendimento e o encaminhamento de soluções para problemas controversos 

(wicked problems), que envolvam diversos públicos de interesse, e cujos elementos são 

contraditórios e incompletos (BROOK; PEDLER; ABBOTT; BURGOYNE, 2016); e facilitar 

a aprendizagem, na organização, durante a realização de processos de internacionalização 

(CASILLAS; ACEDO; BARBERO, 2010). 
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No entanto, apesar da importância atribuída ao tema, argumenta-se haver pouca 

compreensão empírica sobre a forma pela qual o mecanismo da desaprendizagem opera e 

quanto aos seus efeitos sobre o conhecimento individual, o que tem contribuído para que o 

desenvolvimento teórico da ideia de desaprendizagem nas organizações mostre-se 

conceitualmente confuso (AKGÜN; LYNN; BYRNE 2006; HISLOP et al., 2014; MARTIN 

DE HOLAN;  PHILLIPS, 2011). Para Tsang e Zahra (2008), a ambiguidade conceitual 

observada, notadamente, pelo uso de termos imprecisos sobre a ação que descreve a 

desaprendizagem – como descartar, abandonar e esquecer – constitui-se em uma das 

explicações para a limitada quantidade de pesquisas empíricas sobre o tema e, logo, para o 

aprofundamento do entendimento sobre este processo. 

Além disso, observa-se que o pouco entendimento sobre o fenômeno da 

desaprendizagem nas organizações contribui, até mesmo, para a refutação de sua ocorrência 

no plano individual. É o caso de Abbad, Loiola, Zerbini e Borges-Andrade (2013), os quais 

argumentam que o termo desaprendizagem não se aplica ao indivíduo, quando se trata de 

levar em conta, nas organizações, processos relacionados à aprendizagem que tenham por 

finalidade reduzir ou eliminar hábitos e conhecimentos prévios, pois o adequado, nestas 

situações, seria considerar a ocorrência de mecanismos psicológicos como esquecimento e 

extinção. 

Não obstante, reconhece-se que, nem sempre, os processos de aprendizagem gerencial 

levam aos efeitos esperados em termos de mudança de comportamento e de resultados para a 

organização (FERNANDES et al., 2005; LONGENECKER; ARISS, 2002), a despeito da 

relevância que lhes é atribuída. Na medida em que se enfatiza, nas organizações, a 

responsabilidade dos gestores pelo êxito das estratégias que são adotadas para lidar com 

forças ambientais, não raro, incontroláveis, a aprendizagem constitui-se em um processo 

crítico para o desenvolvimento da capacidade pessoal de adaptar, continuamente, estratégias e 

comportamentos, em contextos organizacionais que requeiram ações, muitas vezes, orientadas 

pela incerteza e contradições contidas na lógica empresarial (DAVEL; MELO, 2005).  

Contudo os próprios gestores reconhecem as dificuldades que têm para deixar de usar 

antigos aprendizados que não se mostram úteis ao seu contexto ação, conforme expõem 

Longenecker, Neubert e Fink (2007), por meio de estudo com gerentes de, aproximadamente, 

uma centena de empresas norte-americanas em processo de mudança organizacional. Os 

resultados apontam que mais da metade dos gestores (57%) considera, como uma dos 

principais causas do insucesso gerencial, a falta de habilidade para romper com antigos 

hábitos, com vistas a alinhar seus modos de agir com as necessidades atuais da organização. 
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Como consequência, modelos de ação gerencial que não se mostram mais eficazes tendem a 

ser praticados, a despeito de novas exigências ambientais. 

Logo, mediante o entendimento de que a desaprendizagem tem potencial para 

colaborar na atenuação de obstáculos constituídos na forma de comportamentos de apego aos 

antigos conhecimentos e de resistência a se colocar em situações de efetiva aprendizagem, 

esta pesquisa foi orientada pela seguinte questão de pesquisa: como ocorre a desaprendizagem 

de gestores e que implicações esse processo tem na aprendizagem destes indivíduos?   

Para tal, o objetivo geral estabelecido foi o de descrever e analisar as interpretações 

formuladas por gestores sobre situações de desaprendizagem individual, vivenciadas a partir 

de um evento de fusão ou aquisição empresarial (F&A), bem como os efeitos desta 

experiência sobre o aprendizado desses indivíduos. Os objetivos específicos cumpridos foram: 

a) identificar e descrever uma situação de desaprendizagem individual vivenciada 

pelos gestores, que tenha sido provocada por um evento de F&A; 

b) analisar as interpretações dos gestores sobre a situação de desaprendizagem 

vivenciada, com foco na evidenciação do processo de desaprendizagem; 

c) analisar os efeitos da desaprendizagem sobre os aprendizados dos gestores; 

d) discutir o mecanismo da desaprendizagem individual e suas implicações para o 

processo de aprendizagem gerencial. 

A razão para análise de vivências gerenciais de desaprendizagem, ocorridas a partir de 

eventos de F&A, originou-se do entendimento segundo o qual tais operações tendem a gerar 

mudanças profundas no ambiente de trabalho das pessoas, em função de alterações, 

comumente, realizadas na cultura, modelo de gestão, estrutura e processos de trabalhos das 

organizações (BUONO; BOWDITCH, 2003). Como a operação de fusão abrange a 

combinação de duas ou mais organizações que resulta numa terceira e, a de aquisição, a 

compra do controle acionário parcial ou total de uma organização por outra (TANURE; 

CANÇADO, 2005), tais eventos costumam levar à integração das organizações nos âmbitos 

administrativo-gerencial, operacional e estrutural. 

Uma vez que não se identificam, na literatura, estudos sobre a desaprendizagem de 

gestores, as contribuições teóricas desta pesquisa advêm da evidenciação do processo de 

desaprendizagem individual e seus elementos, a partir da interpretação dos próprios sujeitos: 

em que se constituiu a experiência de desaprender, o conteúdo da desaprendizagem, os fatores 

individuais e organizacionais que afetaram a desaprendizagem, e os efeitos desta sobre os 

aprendizados prévios e o conhecimento individual. A discussão destes elementos, também, 

permitiu a formulação de definição conceitual para o fenômeno, a qual, se acredita, auxilia as 
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discussões que sinalizam a confusão conceitual encontrada em relação ao tema e, por isso, 

incentivam a realização de novas investigações empíricas. 

Bem como, considera-se ter sido dada uma contribuição de natureza metodológica, 

mediante a utilização da pesquisa narrativa como estratégia, a qual vai ao encontro aos 

entendimentos que apontam para a necessidade de ampliação das investigações teórico-

empíricas e qualitativas sobre o tema, como meio de ampliar o entendimento de sua natureza 

e processo (ANTONACOPOUPOU, 2009; CASILLAS; ACEDO; BARBERO, 2010; 

MARTIN DE HOLAN, 2011; YILDIZ; FEY, 2010; ZAHRA, ABDELGAWAD; TSANG, 

2011; ZHAO; LU; WANG, 2013). 

Quanto às contribuições práticas, entende-se que a desaprendizagem representa um 

meio pelo qual gestores possam lidar com a falta da efetividade dos processos de 

aprendizagem e de mudança, decorrente de dificuldades das pessoas para mudar as próprias 

compreensões e comportamento. Para isso, é preciso que ações voltadas à desaprendizagem 

sejam contempladas na formulação de estratégias de treinamento e desenvolvimento pessoal, 

e de mudança organizacional. 

Por último, em relação à organização deste trabalho, na sequência, no capítulo 2, é 

feita a discussão do quadro teórico da pesquisa, a qual se divide em três partes: a primeira é 

dirigida à aprendizagem individual, com enfoque nas perspectivas teóricas tradicionais da 

aprendizagem, a aprendizagem de adultos, e os focos de análise e os resultados das 

investigações sobre a aprendizagem gerencial; na segunda, a discussão volta-se para a 

desaprendizagem individual, abrangendo o tema da desaprendizagem nos estudos sobre 

memória e esquecimento e, então, a desaprendizagem individual no contexto das 

organizações; a terceira parte contempla o tema do trabalho gerencial. 

Posteriormente, no capítulo 3, são discutidos os aspectos metodológicos da pesquisa, 

quais sejam a estratégia de pesquisa, a caracterização dos sujeitos da pesquisa e as técnicas e 

procedimentos de coleta e análise dos dados. Na sequência, o capítulo 4, que se volta aos 

resultados da pesquisa, está dividido em duas partes: na primeira, faz-se a apresentação dos 

dados, ou seja, das narrativas dos gestores que participaram do estudo; na segunda parte, é 

realizada a análise e discussão dos dados. Finalmente, no capítulo 5, são feitas as 

considerações finais relativas à pesquisa.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 APRENDIZAGEM INDIVIDUAL 

 

 

Nas seções que se seguem, é levantada, primeiramente, a discussão das perspectivas 

tradicionais da aprendizagem humana. Posteriormente, é tratado o tema da aprendizagem de 

adultos, a partir do qual se discorre sobre o modelo de aprendizagem de adultos adotado como 

parâmetro para a discussão dos resultados desta pesquisa. Por fim, aborda-se o tema da 

aprendizagem de gerentes, com base na análise dos focos de investigação e resultados de 

estudos recentes sobre o assunto. 

 

 

2.1.1 A aprendizagem humana e suas perspectivas teóricas tradicionais 

 

 

Nesta seção, objetiva-se apresentar e discutir as abordagens gerais, no campo da 

psicologia, que orientam o desenvolvimento teórico do tema da aprendizagem para, ao final, 

indicar a definição conceitual de aprendizagem assumida nesta pesquisa. Inicialmente, 

circunscrita ao domínio das investigações filosóficas sobre a natureza do conhecimento e a 

mente humana, a aprendizagem humana começou a ser estudada de modo científico por volta 

da década de 1880, em pesquisas experimentais da psicologia, a qual também tinha seu 

princípio como ciência (LEFRANÇOIS, 2013; MERRIAM; CAFFARELLA; 

BAUMGARTNER, 2006).  

Nesse campo em formação da psicologia, ainda que a aprendizagem tenha sido tomada 

como um processo mental superior, as primeiras formulações sobre o fenômeno mostraram-

se, fortemente, orientadas pelo behaviorismo, perspectiva assumida de modo geral pelos 

psicólogos a partir do início dos anos 1900 (LEFRANÇOIS, 2013). O foco de análise das 

investigações voltava-se para elementos objetivos do comportamento e, por isso, as 

abordagens sobre a aprendizagem priorizavam o exame de dois aspectos observáveis no 

comportamento do indivíduo: os estímulos (condições que geram comportamento) e as 

respostas (comportamentos correntes). 
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Como indicam Merriam, Caffarella e Baumgartner (2006), para as teorias e 

abordagens behavioristas, a aprendizagem trata-se de uma mudança no comportamento do 

indivíduo, por meio de estímulos do ambiente externo, cujos elementos determinam o 

conteúdo da aprendizagem. Assim, o propósito da aprendizagem seria o de promover as 

mudanças comportamentais desejadas, ou seja, especificar, a partir de objetivos 

comportamentais, o modo de agir a ser exibido pela pessoa após o processo de aprendizagem. 

Contudo, após o desenvolvimento das teorias behavioristas de aprendizagem por 

teóricos e pesquisadores como Pavlov, Watson, Guthrie, Thorndike, Hull e Skinner, surgiram 

novas perspectivas teóricas, situadas em outros campos de estudos e, portanto, com bases 

epistemológicas diferentes (ILLERIS, 2009). Merriam, Caffarella e Baumgartner (2006) 

apontam, além da behaviorista, quatro orientações teóricas em torno das quais as diferentes 

teorias de aprendizagem podem ser agrupadas, que são: cognitivista, humanista, social 

cognitiva e construtivista.  

A orientação cognitivista, nos estudos sobre a aprendizagem, teve origem na 

psicologia da Gestalt, que é considerada precursora da psicologia cognitiva moderna. Na 

visão gestaltista, o processo de aprendizagem não pode ser limitado a elementos tão 

reducionistas como estímulos e respostas; ao contrário, a aprendizagem deve ser investigada 

por meio da compreensão do todo que a envolve, com base no princípio de que as pessoas 

aprendem por insight, ou seja, pela percepção das relações entre as situações-problema e seus 

elementos (LEFRANÇOIS, 2013). 

Merriam, Caffarella e Baumgartner (2006) demostram que as teorias cognitivas da 

aprendizagem têm dois pressupostos essenciais. Primeiro, que o mecanismo de memória 

humano é responsável pelo processamento de informações de forma ativa e organizada, em 

que percepção, insights e ressignificação são aspectos fundamentais para a aprendizagem. 

Segundo, os conhecimentos já adquiridos pelos indivíduos cumprem um papel importante na 

aprendizagem, dado o entendimento de que a aprendizagem envolve a reorganização das 

experiências como forma de atribuir sentido aos novos estímulos recebidos do ambiente.  

Desse modo, para as teorias cognitivistas, a aprendizagem é um processo individual de 

processamento de informações, situado na estrutura cognitiva interna da pessoa. Como é um 

processo, eminentemente, orientado à resolução de problemas por meio de insights, o 

propósito da aprendizagem é o de desenvolver capacidades e habilidades para aprender 

melhor (MERRIAM; CAFFARELLA; BAUMGARTNER, 2006). Kohler, Koffka, Lewin, 

Piaget, Ausubel, Gagné e Bruner são apontados como os principais teóricos dessa orientação. 
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As teorias de orientação humanista, desenvolvidas no decorrer dos anos 1970 e 1980, 

principalmente com base nos trabalhos de psicólogos teóricos como Maslow e Rogers, 

também buscaram ser um contraponto aos pressupostos do behaviorismo e às influências da 

abordagem freudiana sobre a natureza da aprendizagem, ao rejeitar as noções de que o 

comportamento seja determinado pelo ambiente ou pela mente subconsciente (MERRIAM; 

CAFFARELLA; BAUMGARTNER, 2006). Presume-se que as pessoas, por serem dotadas de 

alto potencial de crescimento e desenvolvimento, são livres para agir conforme suas escolhas 

e são responsáveis pelo próprio destino, o que implica, também, possuir liberdade para agir 

nos ambientes em que se encontram e ter a responsabilidade sobre a própria aprendizagem e o 

seu conteúdo. 

Assim, para as abordagens humanistas, a aprendizagem é vista como um processo 

centrado na experiência individual, voltado ao autodesenvolvimento e que deve levar à 

realização pessoal, maturidade e autonomia, e o seu lócus encontra-se nas necessidades 

individuais afetivas e de desenvolvimento (MERRIAM; CAFFARELLA; BAUMGARTNER, 

2006). 

A orientação sociocognitiva da aprendizagem, por sua vez, é representada, 

principalmente, pela teoria social cognitiva de Bandura, cujo desenvolvimento baseou-se na 

noção de aprendizagem social pela imitação ou observação. O pressuposto é o de que, ao 

observar o comportamento dos outros, o indivíduo aprende novos papéis e comportamentos, 

assim como sobre a utilidade e adequação de modelos de comportamento para seus próprios 

propósitos (MERRIAM; CAFFARELLA; BAUMGARTNER, 2006). Desse modo, esclarece 

Lefrançois (2013), a aprendizagem social é situada em contextos sociais e envolve tanto o 

processo de aprendizado por meio das interações com outras pessoas, quanto o produto desse 

processo, ou seja, a assimilação de comportamentos socialmente adequados. 

Por último, a orientação construtivista tem como pressuposto central o entendimento 

segundo o qual a aprendizagem trata-se de um processo de construção de significados pela 

pessoa, com base em suas experiências, voltado à geração de conhecimento (MERRIAM; 

CAFFARELLA; BAUMGARTNER, 2006). Tendo Dewey, Piaget, Vygotsky, Lave e Candy 

como alguns de seus principais teóricos, o construtivismo desenvolveu diferentes perspectivas 

sobre o processo de construção de significados, as quais podem ser analisadas a partir de duas 

visões, uma, primariamente, individual e a outra, essencialmente, social.  

Na visão do construtivismo pessoal, a aprendizagem é compreendida como um 

processo cognitivo em nível individual, que ocorre por meio da gradual adaptação dos 

esquemas cognitivos ao ambiente, cujos significados produzidos são dependentes da estrutura 
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de conhecimentos prévios. Pela perspectiva do construtivismo social, por seu turno, toma-se a 

aprendizagem como o processo em que as pessoas constroem o conhecimento pelo diálogo e 

cooperação em torno de questões e problemas comuns. Este processo é, socialmente, mediado 

por formas culturalmente partilhadas de compreender e falar sobre a realidade, em que a 

construção de significado se desenvolve por meio do processo dialógico representado pelas 

pessoas engajadas em uma conversação (MERRIAM; CAFFARELLA; BAUMGARTNER, 

2006). 

Como se observa, a delimitação das diferentes perspectivas teóricas da aprendizagem 

humana dá-se, especialmente, pelo entendimento particular em relação à finalidade e ao 

processo da aprendizagem. Quanto à sua finalidade, a aprendizagem teria por propósito 

produzir mudanças comportamentais desejadas (behaviorismo), desenvolver capacidades 

pessoais para aprender melhor (cognitivismo), tornar o indivíduo um sujeito dotado de 

maturidade e autonomia (humanismo), promover a aquisição de novos papéis sociais e 

comportamentos (social cognitivismo) e levar à construção do conhecimento 

(construtivismo). Como processo, a aprendizagem humana envolveria mudança e controle do 

comportamento (behaviorismo), processamento cognitivo de informações (cognitivismo), 

autodesenvolvimento e crescimento a partir da experiência (humanismo), modelagem do 

comportamento por meio da interação social e observação (social cognitivismo) e a 

construção de significados pautada na experiência (construtivismo). 

No entanto, ainda que a definição de aprendizagem e a delimitação de seu processo 

mostrem-se tarefas difíceis de ser realizadas, depreende-se que, subjacente às visões de 

aprendizagem abrangidas pelas diferentes orientações teóricas, encontra-se a noção de 

mudança, ou seja, o entendimento de que as aprendizagens conduzem a mudanças na estrutura 

de conhecimentos e atitudes, e no comportamento da pessoa (KNOWLES; HOLTON; 

SWANSON, 1998; MERRIAM; CAFFARELLA; BAUMGARTNER, 2006). 

No campo da psicologia, admite-se, de um modo geral, que a aprendizagem define-se 

“[...] como toda mudança relativamente permanente no potencial de comportamento, que 

resulta da experiência, mas não é causada por cansaço, maturação, drogas, lesões ou doença” 

(LEFRANÇOIS, 2013, p. 6), salientando-se que não se define a aprendizagem pela mudança 

no comportamento, propriamente dita, e, sim, pelo o que acontece no organismo em termos de 

mudanças na capacidade e disposição para fazer algo. Em administração e organizações, 

Abbad e Borges-Andrade (2014, p. 245) indicam que as discussões baseadas na psicologia 

assumem entendimento similar e consideram que “[...] aprendizagem faz referência a 

mudanças que ocorrem no comportamento do indivíduo [...], não resultantes unicamente da 
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maturação, mas de sua interação com o contexto”. Como esclarecem os autores, ainda que 

sejam identificadas diferentes abordagens e teorias, o foco destas é compreender as mudanças 

que ocorrem no indivíduo, provindas de sua interação com o contexto.  

Assim, ressalta-se que classificações como behaviorismo e cognitivismo são vistas 

como rótulos que têm por propósito simplificar o entendimento e facilitar a aplicação das 

teorias, pois, ainda que tais abordagens gerais mostrem diferentes visões sobre o ser humano, 

tendem a compartilhar ideias e noções sobre o comportamento e a aprendizagem humana 

(LEFRANÇOIS, 2013). Como se verá na seção subsequente, em administração e 

organizações, as investigações sobre o tema têm sido guiadas, preponderantemente, pelas 

orientações teóricas fundadas no campo da psicologia. 

 

 

2.1.2 Aprendizagem de adultos: teorias e modelos 

 

 

Com base na discussão prévia, nesta seção, buscou-se, primeiro, assinalar as 

orientações teóricas pelas quais as investigações, no campo da administração e organizações, 

têm sido conduzidas. Também, pretendeu-se fundamentar a escolha feita quanto ao modelo de 

aprendizagem adotado nesta pesquisa, qual seja, o modelo de aprendizagem de Illeris (2009). 

Knowles, Holton e Swanson (1998) mostram que, somente a partir dos anos 1970, 

surgiram teorias e modelos estruturados para a análise da aprendizagem de adultos. Isso 

resulta, em parte, do fato de que, até os anos 1930, o campo de estudos da educação de 

adultos ainda não havia fornecido evidências, cientificamente sustentáveis, de que os adultos 

podiam aprender e possuíam interesses e habilidades diferentes das crianças. Como destacam 

os autores, o que havia, até então, era, apenas, a crença de que as pessoas continuavam a 

aprender na idade adulta. 

No decurso das décadas de 1940 a 1960, estudos de diferentes campos das ciências 

humanas e sociais contribuíram para a formulação de importantes ideias, conceitos e 

princípios sobre a aprendizagem de adultos, os quais, posteriormente, foram incorporados a 

modelos integrados (KNOWLES; HOLTON; SWANSON, 1998). Muitas dessas ideias e 

conceitos são oriundos das teorias da aprendizagem, discutidas na seção anterior. 

Conforme esclarece Illeris (2009), a partir dos anos 1990, a aprendizagem tornou-se 

um tema de crescente interesse para outras áreas, além da psicologia e educação, como 

economia, política e organizações. Para o autor, isso se justifica pelo entendimento de que o 
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patamar educacional e as capacidades de países, organizações e pessoas têm sido tomados 

como elementos centrais no cenário competitivo que caracteriza a sociedade e a economia de 

mercado.  

No campo da administração e organizações, o exame das pesquisas sobre 

aprendizagem individual publicadas em periódicos classificados na Lista Qualis de A1 a B3 

ou com fator de impacto medido pelo Journal Citations Reports (JCR), de 2010 a 2014, 

expõe que o aprendizado tem sido analisado com base em diferentes teorias, modelos e 

conceitos, baseados tanto em visões tradicionais, quanto em abordagens consideradas 

contemporâneas.  

Identificam-se trabalhos de orientação behaviorista e cognitivista, como os de 

Apfelthaler, Shane e Hruby (2011) e Yunus e Salim (2013), nos quais se examinou a 

aprendizagem individual por meio de conceitos como o de cognição gerencial. Em outros 

estudos, como os de Whatley, Popa e Kliewer (2012) e Traverso e Godoy (2013), tomaram-

se, como lente teórica, modelos influenciados por orientações cognitivistas e construtivistas, 

tais como o modelo do ciclo da aprendizagem experiencial de Kolb (1984). Também são 

encontradas pesquisas que examinaram a aprendizagem no nível do indivíduo pela 

perspectiva social cognitiva, como o de Wan, Compeau e Haggerty (2012), ao passo que, em 

Agbim, Owutuamor e Oriarewo (2013) e Lam, Kraus e Ahearne (2010), o foco recaiu sobre a 

teoria da aprendizagem social cognitiva de Bandura como parâmetro para a análise da 

aprendizagem dos sujeitos. 

De orientação construtivista, identificam-se trabalhos situados em diversas 

abordagens. Para analisar a aprendizagem individual nas organizações, Closs e Antonello 

(2014), Lima e Silva (2014) e Sammut (2014) basearam-se na teoria da aprendizagem 

transformadora de Mezirow, e Camillis e Antonello (2010) partiram da abordagem da 

aprendizagem social e experiencial proposta por Elkjaer (2003). Bem como verificam-se 

investigações baseadas na teoria da aprendizagem situada e no conceito de comunidades de 

prática, tais como Gudolle, Antonello e Flach (2012), McLeod, O’Donohoe e Townley (2011) 

e Neufeld, Fang e Wan (2013). Por último, os trabalhos de Coelho Junior e Mourão (2011) e 

Flach e Antonello (2010) são exemplos de investigações sobre a aprendizagem individual a 

partir do conceito de aprendizagem informal, cujas raízes encontram-se na perspectiva do 

construtivismo social. 

Entre as pesquisas que se revelam descoladas das orientações teóricas tradicionais da 

aprendizagem, citam-se Bispo e Godoy (2012), os quais analisaram a aprendizagem de 

trabalhadores por meio do conceito de prática, oriundo dos estudos baseados em práticas, de 
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tradição sociológica. Também se situa nesse subgrupo o estudo de Soares Neto e Silva (2012), 

que usaram a aprendizagem na ação como lente teórica para o exame da aprendizagem de 

auditores fiscais, bem como a pesquisa de Driver (2010), em que a autora discutiu a 

aprendizagem individual a partir da teoria lacaniana. 

Mediante esta breve exposição, não se identifica uma perspectiva teórica de 

aprendizagem prevalente nas investigações mais recentes, em administração e organizações, o 

que coaduna com o entendimento de que a aprendizagem trata-se de um campo caracterizado 

por complexidade, cuja base teórica é formada por diferentes campos de conhecimento – 

como biologia, psicologia e ciências sociais – o que contribui para o desenvolvimento de 

múltiplas tentativas de explicação do fenômeno (ILLERIS, 2009). Não obstante, nota-se que a 

ideia de desaprendizagem e suas implicações, bem como a discussão relativa à interferência 

que os aprendizados anteriores podem ter sobre a efetividade do processo de aprendizagem, 

mostram-se pouco difundidas em teorias e modelos que discutem a aprendizagem de adultos, 

em especial, naquelas que são tomadas para o exame da aprendizagem individual nas 

organizações. 

Ao contrário, há a tendência de que os antigos aprendizados sejam vistos como a base 

sobre a qual novos conhecimentos são construídos, por meio da interpretação e transformação 

da experiência, como se verifica, por exemplo, na teoria da aprendizagem experiencial 

(KOLB, 1984; PASSARELI; KOLB, 2011). Igualmente, pela teoria da aprendizagem 

transformadora (MEZIROW, 2009, 2010) a reflexão sobre os aprendizados existentes e que 

compõem os modelos de referência individuais são o meio pelo qual sucedem novas 

aprendizagens.  

Na linha de estudos da psicologia organizacional, Abbad et al. (2013, p. 519), em uma 

proposta de abordagem à aprendizagem em organizações, levam em conta a possibilidade de 

interferência de aprendizados antigos sobre novos, o que denominam como transferência 

negativa, ou seja, “[...] quando um desempenho ou competência preexistente afeta 

negativamente a expressão de uma nova aprendizagem”. Ainda que os autores considerem a 

desaprendizagem como uma forma de lidar com os efeitos de obstrução provocados por 

conhecimentos antigos, esta não é vista como um fenômeno que se dá no nível do indivíduo, 

pois ocorreria apenas no nível coletivo ou organizacional da aprendizagem, por meio de “[...] 

processos organizacionais de redução ou eliminação de hábitos e conhecimentos 

preexistentes” (ABBAD et al., 2013, p. 517). Os autores entendem que a superação à 

transferência negativa ocorra pelo estímulo ao desenvolvimento de novas competências, 
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juntamente com o esquecimento induzido por meio do estabelecimento de novas práticas de 

trabalho. 

Illeris (2009), por sua vez, compreende que os obstáculos à aprendizagem constituem 

um dos elementos centrais para a compreensão deste processo e a sua efetividade, motivo pelo 

qual ele inclui, em seu modelo de aprendizagem, possíveis defesas ou resistências que podem 

interferir na aquisição de novos aprendizados. Este modelo, baseado, principalmente, na 

abordagem cognitivista, é discutido na seção que se segue. 

 

 

2.1.2.1  O modelo de aprendizagem de Illeris 

 

 

Para Illeris (2009), a aprendizagem humana – qualquer que seja – envolve a integração 

de dois processos básicos. Um trata-se do processo psicológico interno de elaboração e 

aquisição. Este processo provém por meio da inter-relação entre duas funções psicológicas, a 

que gerencia e organiza o conteúdo da aprendizagem, e a que incentiva, provê e direciona a 

energia mental necessária ao processo psicológico de aprendizagem. O outro diz respeito ao 

processo externo (ao indivíduo) de interação entre a pessoa e o seu ambiente social, cultural 

ou material. 

A integração desses dois processos leva à configuração do que Illeris (2009) chama de 

três dimensões da aprendizagem (Figura 1). A primeira, a dimensão do conteúdo, refere-se ao 

que é aprendido pela pessoa, abrangendo conhecimentos, habilidades, opiniões, insights, 

significados, posturas, valores, modos de agir e métodos, dentre outros conteúdos que são 

buscados pela pessoa na construção de significados e desenvolvimento da capacidade para 

lidar com os desafios da vida cotidiana. 

A segunda dimensão, a do incentivo, compreende elementos que geram e direcionam a 

energia mental para o processo de aprendizagem, tais como sentimentos, emoções, motivação 

e volição, garantindo o equilíbrio mental contínuo do indivíduo. Esta dimensão e a anterior 

são integradas no processo psicológico de elaboração e aquisição descrito anteriormente e 

influenciam-se mutuamente, ou seja, o conteúdo da aprendizagem (dimensão cognitiva) é, em 

parte, dependente do tipo de incentivo associado (dimensão emocional) e vice-versa. Por 

último, tem-se a dimensão da interação, que envolve a integração do indivíduo nas 

comunidades e na sociedade, o que gera os impulsos que acionam as outras duas dimensões e 

que iniciam o processo de aprendizagem pela pessoa (ILLERIS, 2009). 
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Figura 1: O modelo das três dimensões da aprendizagem de Illeris 
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Fonte: Illeris (2009, p. 10). 

 

Nessa perspectiva, pela qual se considera que a aprendizagem individual tem lugar por 

meio da integração de processos baseados na interação social e na aquisição e processamento 

psicológico, a aprendizagem é definida por Illeris (2007, p. 32) como “[...] qualquer processo 

que, nos organismos vivos, conduz a uma mudança permanente na capacidade e que não é 

devido, somente, ao amadurecimento biológico ou envelhecimento”. Trata-se de uma 

definição conceitual abrangente, que tem por finalidade abarcar todo o espectro de 

mecanismos e situações pelas quais o aprendizado pode realizar-se. 

Illeris (2009) toma por pressuposto que a própria pessoa constrói e interpreta, de modo 

ativo, suas estruturas mentais, noção pela qual pretende representar as formas por meio das 

quais é feita a organização dos resultados da aprendizagem no cérebro, para que os 

aprendizados possam ser acessados na memória quando demandados pelo indivíduo. Assim, 

estima-se que a organização de conteúdos relativos a um tópico ou tema específico (tais como 

conhecimento e entendimentos) dá-se por meio de esquemas mentais, ao passo que 

motivações, emoções ou modos de comunicação são organizados em padrões mentais 

(ILLERIS, 2009). 

Com base nesse entendimento e em algumas das elaborações feitas por Piaget, o autor 

relaciona a existência de quatro tipos de aprendizagem, os quais estão relacionados a 

diferentes contextos e resultados.  A aprendizagem assimilativa é a que se dá por adição, ou 
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seja, quando o conteúdo aprendido é relacionado ou adicionado a um esquema ou padrão 

preexistente. Esse tipo de aprendizagem ocorre em quaisquer contextos em que a pessoa tenha 

oportunidades para desenvolver-se de modo gradual. Já a aprendizagem cumulativa, efetiva-

se quando um esquema ou padrão se estabiliza, constituindo-se em uma formação cognitiva 

isolada, ou seja, que não faz parte de nenhum outro esquema ou padrão. Mais comum durante 

a infância, na idade adulta ocorre em situações especiais, como quando a pessoa aprende algo 

sem um contexto de significado ou significância pessoal. 

Por sua vez, a aprendizagem acomodativa é aquela cujo conteúdo não é facilmente 

compreendido ou relacionado com esquemas e padrões estabelecidos. Envolve, assim, a 

transformação de um esquema ou padrão existente, de forma a relacionar um conteúdo 

significativamente novo ou diferente, uma vez que não é possível apenas acrescentá-lo aos 

esquemas ou padrões preexistentes. Por último, a aprendizagem transformadora, descrita em 

consonância com a abordagem de Mezirow (2010), que diz respeito à transformação ou 

reestruturação de vários esquemas e padrões, representando um redirecionamento de 

orientação como resultado de uma situação em que a mudança é premente. 

Contudo Illeris (2009) frisa que os processos de aprendizagem não proporcionam o 

alcance de todo o aprendizado pretendido, em decorrência dos obstáculos à aprendizagem. O 

autor considera três mecanismos psicológicos que bloqueiam ou dificultam a aquisição de 

novos aprendizados: consciência cotidiana, ambivalência e resistência mental. 

A consciência cotidiana, conceito desenvolvido por Leithäuser (1976 apud ILLERIS, 

2009)1, representa o mecanismo pelo qual o indivíduo tende a proteger e manter as 

compreensões já adquiridas. Illeris (2009) esclarece que o indivíduo desenvolve 

compreensões prévias sobre determinados temas ou objetos, as quais, quando confrontadas 

com elementos de influências que não correspondem a elas, tendem a ser reforçadas, à medida 

que o conteúdo relativo às novas aprendizagens é distorcido ou rejeitado. 

A ambivalência é um tipo de defesa psicológica que se mostra na forma de um 

comportamento dúbio em situações de aprendizagem, em que o indivíduo, ao mesmo tempo, 

quer e não quer aprender algo. É o caso das pessoas que reconhecem a necessidade de adquirir 

novos aprendizados que estão sendo demandados em seus contextos de ação, mas que não 

apresentam prontidão para buscar ou, efetivamente, se inserir em um processo de 

aprendizagem. 

                                                 
1 LEITHÄUSER, T. Formen des Alltagshewusstseis. Frankfurt: Campus, 1976. 
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A resistência mental, por fim, é um tipo de barreira que se origina em situações de 

aprendizagem, representando, contudo, uma resposta ativa que pode levar ao aprendizado de 

algo novo, que não seja o conteúdo que originou a resistência. Isso porque a resistência 

mental trata-se de um mecanismo psicológico dotado de forte mobilização mental, a qual 

significa, também, um forte potencial para novas aprendizagens (a falta de aceitação de um 

determinado conteúdo pode mobilizar a pessoa na busca de um aprendizado diferente 

significativo). 

Illeris (2009) pondera que a aprendizagem engloba um conjunto muito abrangente e 

complexo de processos e condições que se influenciam, mutuamente, o que implica que as 

abordagens à aprendizagem humana precisam considerar todos os aspectos discutidos – as 

dimensões da aprendizagem, o tipo de aprendizagem envolvida, a atenção às barreiras 

existentes no processo e os aspectos relativos ao contexto em que a aprendizagem ocorre.  

Logo, tendo em vista que um dos aspectos pouco evidenciados pela literatura é o 

relativo aos efeitos da desaprendizagem sobre o conhecimento individual, acentuado por 

noções que sugerem ocorrer o abandono ou esquecimento de aprendizados antigos, 

considerou-se útil tomar o modelo de aprendizagem de Illeris (2009) para orientar a discussão 

relativa aos efeitos da situação de desaprendizagem sobre os aprendizados dos gestores, pela 

ênfase dada aos possíveis obstáculos psicológicos oriundos de aprendizados prévios. Bem 

como, julgou-se coerente que a discussão do que acontece com o que é desaprendido se desse 

a partir de uma abordagem que atribui um papel especial ao mecanismo da memória, visto 

como uma estrutura de processamento de informações (MERRIAM; CAFFARELLA; 

BAUMGARTNER, 2006). 

Por último, entende-se que o modelo de Illeris (2009) seja adequado à análise da 

aprendizagem individual que ocorre em diferentes situações e contextos – incluindo as 

organizações –, e em linha com o pressuposto, segundo o qual, a aprendizagem envolve não 

apenas aspectos individuais e cognitivos, mas também elementos relativos à interação do 

indivíduo com o contexto social e às influências do ambiente sobre o aprendizado.  

 

 

2.1.3 Aprendizagem de gerentes: focos de investigação e resultados de estudos recentes 

  

 

Nesta seção, buscou-se identificar os focos de investigação e os resultados de estudos 

recentes sobre o tema da aprendizagem gerencial, para melhor entendimento das 
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preocupações do campo de pesquisas, bem como analisar em que medida o objeto de estudo 

desta pesquisa tem sido levado em conta nessas discussões. Assim, pelo exame de estudos 

publicados em periódicos classificados na Lista Qualis de A1 a B3 ou com fator de impacto 

medido pelo Journal Citations Reports (JCR), entre 2005 e 2014, identificou-se a 

predominância de três focos principais de investigação: a) a relação da aprendizagem 

gerencial com outros elementos individuais e organizacionais, b) processos e práticas de 

aprendizagem gerencial e c) programas de desenvolvimento gerencial e cursos MBA (Master 

in Business Administration). 

Na primeira categoria de trabalhos, cujo foco voltou-se para a compreensão da relação 

de elementos individuais e organizações com o processo de aprendizagem gerencial, 

encontram-se, em maior número, trabalhos pelos quais se buscou aprofundar a compreensão 

sobre a relação entre aprendizagem gerencial e estilos e práticas de liderança (FROEHLICH; 

SEGERS; BOSSCHE, 2014, MICHIE; ZUMITZAVAN, 2012, TRAUTMANN; MAHER; 

MOTLEY, 2006). Nos demais estudos desse mesmo agrupamento, os autores se voltaram 

para questões diversas, tais como a análise da influência da formação profissional na 

aprendizagem de competências gerenciais (GODOY; D’AMÉLIO, 2012), a identificação de 

comportamentos relacionados a altos níveis de aprendizagem gerencial (NICELY; 

PALAKURTHI; GOODEN, 2010) ou, ainda, o exame da influência do contexto social na 

aprendizagem (SILVA, 2008). 

A segunda categoria, por sua vez, engloba pesquisas cujo foco recaiu sobre a 

compreensão dos processos de aprendizagem gerencial, mais especificamente, como gerentes 

aprendem dentro das organizações e por meio de práticas específicas. É interessante notar 

que, quando da expansão do interesse pelo tema da aprendizagem gerencial nos anos 1990, a 

questão sobre como os gerentes aprendem constituiu-se no principal foco das investigações à 

época (BURGOYNE; REYNOLDS, 1997). De seu lado, autores de trabalhos recentes 

justificam o, ainda, expressivo interesse pelo entendimento de que a aprendizagem gerencial é 

altamente contextualizada, o que demanda levar em conta elementos específicos decorrentes 

do tipo e porte de organização, e do setor de atuação.  

Assim, identificam-se trabalhos que buscaram compreender como ocorre a 

aprendizagem em diferentes organizações como hotéis (LI; GRAY; LOCKWOOD; 

BUHALIS, 2013), banco de microcrédito (DURIGON et al., 2013), empresas varejistas de 

pequeno porte (LUCENA; CUNHA, 2014) e subsidiárias de multinacionais (DIMITRATOS; 

PLAKOYIANNAKI; THANOS; FÖRBOM, 2014). Também há autores que se preocuparam 

com o aprendizado de empreendedores que são os gerentes do próprio negócio, o que, 
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normalmente, acontece em empresas de pequeno porte (HAMILTON, 2009; SILVA; 

REBELO, 2006). 

Por último, por meio da terceira categoria de trabalhos, que engloba as investigações 

que buscaram compreender os processos de aprendizagem gerencial em sua relação com 

programas de desenvolvimento gerencial e cursos MBA (Master in Business Administration), 

observa-se uma preocupação com os resultados proporcionados por essas práticas e se tais 

resultados são alinhados com a realidade e as necessidades organizacionais (BUCKLEY; 

MONKS, 2008; ROWLAND; HALL, 2010; THURSFIELD, 2008; WARHURST, 2011). 

Em relação aos resultados e implicações trazidos, pelas investigações, para o 

aprendizado em seu nível gerencial, foram identificados dois elementos principais, avaliados 

como relevantes para o processo de aquisição de novas aprendizagens por gerentes: a reflexão 

e a experiência. A reflexão é vista como facilitadora da efetividade do aprendizado gerencial, 

na medida em que influencia tanto o conteúdo, quanto o processo da aprendizagem (SILVA; 

SILVA, 2011). Como meio para se chegar a novos conhecimentos e modos de pensar e de 

agir, é importante que a prática reflexiva envolva a avaliação crítica de experiências passadas 

e o questionamento da validade de antigos conhecimentos (GODOY; D’AMÉLIO, 2012; LI 

et al., 2013), a conscientização dos gerentes em relação às próprias atitudes e 

comportamentos, e seus efeitos (VERSIANI; FACHIN, 2007), bem como o exame 

aprofundado da dinâmica de situações atuais (MICHIE; ZUMITZAVAN, 2012; SILVA; 

REBELO, 2006). 

Os resultados dos estudos mostram, igualmente, que a aprendizagem gerencial é 

influenciada de forma expressiva pelas experiências vivenciadas pelos gerentes ao longo de 

suas trajetórias pessoal e profissional, e pelo modo como tais experiências foram interpretadas 

(SILVA, 2011). Logo, as crenças, os valores e as atitudes individuais, formados ao longo da 

trajetória de vida por meio da participação em diferentes contextos sociais, interferem na 

visão que a pessoa tem sobre o aprendizado (LUCENA; CUNHA, 2014; LI et al., 2013). E, 

quando criticamente analisadas e compreendidas, as experiências pessoais e profissionais 

representam fonte de novos aprendizados (HAMILTON, 2009; TRAUTMANN; MAHER; 

MOTLEY, 2006).  

Além da reflexão e da experiência, os resultados de estudos recentes assinalam a 

importância de outros elementos para o processo de aprendizagem gerencial, como o contexto 

social (CLOSS; ANTONELLO, 2014), atitudes positivas em relação a novos aprendizados e a 

predisposição para assumir riscos (NICELY; PALAKURTHI; GOODEN, 2010), a cultura de 
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aprendizagem organizacional (FROEHLICH; SEGERS; BOSSCHE, 2014) e a integração 

entre práticas de aprendizagem forma e informal (GODOY; D’AMÉLIO, 2012). 

Pelo exposto, nota-se, de um lado, que as preocupações das investigações em 

aprendizagem gerencial têm se voltado, preponderantemente, para a compreensão sobre como 

fatores organizacionais e individuais, bem como elementos contextuais e práticas específicas 

impactam a aprendizagem do gestor. De outro lado, os resultados demonstram que a aquisição 

de novos aprendizados é influenciada, em especial, pela capacidade de refletir sobre a 

experiência acumulada ao longo da trajetória pessoal e profissional, e os aprendizados 

passados, para que novas compreensões possam ser desenvolvidas.  

Dessa maneira, ao mesmo tempo em que tais achados reforçam a relevância atribuída, 

no processo de formação de novos conhecimentos, à experiência e aos aprendizados prévios, 

também assinalam a lacuna quanto ao entendimento sobre as formas pelas quais tais 

aprendizados podem representar obstáculos em processos de novas aprendizagens. Em relação 

ao impacto das novas aprendizagens na melhoria do desempenho individual, é interessante 

assinalar que aquilo que é apontado pelos sujeitos dos estudos como resultado da 

aprendizagem, tende a ser tomado como evidência da efetividade do novo aprendizado. No 

entanto se reconhece que “[...] grande parte da aprendizagem pretendida não ocorre, é 

incompleta ou distorcida” (ILLERIS, 2009, p. 24), em razão, entre outros fatores, de 

obstáculos na forma de defesa das compreensões já adquiridas. 

  

 

2.2  DESAPRENDIZAGEM INDIVIDUAL 

 

 

Nesta seção, objetivou-se, primeiro, compreender a desaprendizagem pelo prisma das 

investigações sobre a memória e o esquecimento, feitas no campo da psicologia, do qual se 

deu a apropriação do termo para as pesquisas em administração e organizações (HEDBERG, 

1981). Na sequência, a discussão volta-se para o desenvolvimento teórico da 

desaprendizagem individual no contexto das organizações. 

Assim, com o propósito de realizar a revisão da literatura sobre o tema da 

desaprendizagem, bem como o de compreender o desenvolvimento do conceito, procurou-se 

identificar os trabalhos científicos disponíveis por meio de buscas com foco em duas áreas do 

conhecimento, as ciências humanas e as ciências sociais aplicadas. As bases de dados 

consideradas foram: Portal de Periódicos da Capes, EBSCO (Bussiness Source Complete) e 
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ProQuest. No mapeamento dos trabalhos (realizado em setembro de 2014 e atualizado em 

maio de 2015), foram consideradas como termos de busca as palavras desaprendizagem e 

unlearning, no título ou palavras-chave de artigos revisados por pares ou especialistas. Desse 

primeiro passo, considerando as três bases de dados, retornaram 344 artigos. Removidas as 

duplicações, restaram 236 artigos. 

Na sequência, esses artigos foram classificados por área, o que resultou nos seguintes 

agrupamentos: 71 artigos na área de psicologia e neurociências; 115 artigos na área de 

administração e organizações; 27 na área de educação e 23 em outros campos das ciências 

humanas e sociais aplicadas, como sociologia, economia e política. Com base em tais 

agrupamentos, foram examinados o título, o resumo e as palavras-chave de todos os trabalhos 

identificados, para checar se o objeto de análise do estudo referia-se à desaprendizagem. Por 

fim, foi feita a leitura dos artigos avaliados como importantes para a revisão da literatura. 

Nesse sentido, em relação às áreas de psicologia e neurociências, o exame dos 

trabalhos publicados permitiu verificar que as primeiras discussões envolvendo 

desaprendizagem como um fenômeno humano se encontram em estudos do campo da 

psicologia sobre a memória e o esquecimento, relativos ao período de 1940 a 1970. Nessas 

pesquisas, de um modo geral, a desaprendizagem é vista tanto como a indisponibilidade de 

uma resposta apreendida pelo indivíduo, quanto o descondicionamento de uma resposta 

adquirida anteriormente. Quanto aos trabalhos da área de administração e organizações, oito 

não tinham como foco de investigação a desaprendizagem e, por isso, foram excluídos do 

agrupamento, totalizando 107 artigos sobre desaprendizagem nas organizações identificados, 

publicados entre o ano de 1978 e abril de 2015 (Gráfico 1). 

É importante registrar que as noções de desaprendizagem desenvolvidas na psicologia 

foram apropriadas para o campo da administração por meio dos primeiros estudos publicados 

a partir do final dos anos 1970, que discutiam, principalmente, sobre estratégia e 

aprendizagem nas organizações. A partir de tais abordagens seminais, a desaprendizagem é, 

então, empregada como um conceito, para referir-se, em uma visão geral, ao descarte, 

esquecimento ou abandono de conhecimentos considerados inadequados e obsoletos pelos 

membros da organização. 

Finalmente, em relação aos artigos publicados tanto na área de educação, quanto nos 

demais campos das ciências humanas e sociais aplicadas, os resultados da análise mostram 

que a desaprendizagem não é tomada como objeto de estudo nas investigações nessas áreas, 

pois o uso da palavra é feito com base no senso comum, para remeter à ideia de que é  preciso 
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Gráfico 1: Número de  artigos sobre desaprendizagem nas organizações publicados no 
período  de 1978 a abril de 2015 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
Nota: os anos que não estão listados no gráfico são aqueles em que não houve publicações. 

 

aprender o oposto do que foi aprendido antes. É o caso, por exemplo, do gestor que, tendo 

aprendido a gerenciar o trabalho das pessoas de modo autoritário, necessita aprender a 

gerenciá-lo de um modo participativo. 

Nesse sentido, são encontrados trabalhos que discutem a mudança pessoal e social em 

relação a valores e atitudes relacionados à raça, gênero, identidade sexual e outros aspectos 

relativos à visão de mundo dos sujeitos investigados (COCHRAN-SMITH, 2000; 

GOLDSTEIN, 1997; MAVIN; BRYANS; WARING, 2004). Também se identificam 

trabalhos em que a desaprendizagem é empregada com o objetivo de expressar a ideia de 

mudança de hábitos e comportamentos aprendidos em relação à prática da docência 

(BALDACCHINO, 2013; MCWILLIAM, 2008). 

Na sequência, é desenvolvida a discussão do tema sob a perspectiva dos estudos sobre 

memória e esquecimento, realizados, principalmente, no campo da psicologia. 
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2.2.1 A desaprendizagem pelo prisma dos estudos sobre memória e esquecimento 
 

 

Considera-se que a formulação original do conceito de desaprendizagem tenha se dado 

em meio às tentativas, observadas no âmbito das teorias clássicas da psicologia experimental, 

de explicar o fenômeno do esquecimento humano (PERGHER; STEIN, 2003; POSTMAN; 

UNDERWOOD, 1973). Do ponto de vista cognitivo, memória e aprendizagem são 

indissociáveis, na medida em que a memória significa a capacidade do indivíduo de 

armazenar e recuperar informações previamente aprendidas. Se a aprendizagem pressupõe a 

mudança no comportamento que se origina da experiência, a memória mostra-se como o 

efeito cognitivo e psicológico da experiência, na forma de novas aprendizagens 

(BADDELEY; EYSENCK; ANDERSON, 2011; LEFRANÇOIS, 2013). 

As memórias, contudo, estão sujeitas a falhas tanto de armazenamento (perda de 

informações prévias), quanto de recuperação (dificuldade para evocação das informações), 

configurando o esquecimento (LEFRANÇOIS, 2013). Conforme esclarecem Baddeley, 

Eysenck e Anderson (2011) e Izquierdo (2010), há diferentes formas de esquecimento, as 

quais podem ser consideradas sob dois tipos abrangentes. Um tipo de esquecimento trata-se 

do esquecimento incidental, representado pela ocorrência de falhas na memória, sem, 

contudo, a intenção de esquecer (BADDELEY; EYSENCK; ANDERSON, 2011). São muitas 

as tentativas de explicação teórica para esse tipo de esquecimento, dentre as quais se destacam 

a deterioração dos traços de memória e a interferência de uma memória sobre as outras. 

Sobre a deterioração e a perda de memórias, por exemplo, pondera-se que sua 

ocorrência deve-se tanto à morte de células nervosas (neurônios) e perda de redes sinápticas 

que se dão de modo crescente ao longo da vida, quanto a processos patológicos que provocam 

degeneração e perdas neuronais em regiões específicas do cérebro. Como os neurônios 

raramente se reproduzem, a sua morte e a perda de seus prolongamentos sinápticos 

representam o desaparecimento real das informações (memórias) contidas nessas células e 

prolongamentos (IZQUIERDO, 2010).  

Outro tipo de esquecimento difundido é aquele que não consiste na perda real ou 

definitiva de informações, uma vez que os mecanismos envolvidos, apenas tornam as 

memórias menos acessíveis ou ocultas, como nos casos dos mecanismos de defesa 

psicológica da repressão e extinção (IZQUIERDO, 2010). Esse é um tipo de esquecimento 

motivado, termo amplo que engloba tanto o esquecimento intencional, quanto o esquecimento 



36 
 

 

provocado por motivações, contudo sem intenção consciente (BADDELEY; EYSENCK; 

ANDERSON, 2011). 

Pela repressão, a pessoa – de modo consciente ou não consciente – passa por um 

processo pelo qual memórias, ideias e sentimentos indesejados são expulsos para o 

inconsciente, com o propósito de reduzir conflitos e a dor psíquica (BADDELEY; 

EYSENCK; ANDERSON, 2011). A extinção, por sua vez, é o mecanismo pelo qual a 

expressão de uma resposta aprendida ou comportamento é suprimido, ainda que de modo 

temporário. Nesse caso, a pessoa tem um objetivo consciente de esquecer (deixar de emitir) 

uma resposta (aprendizado anterior), considerada nociva ou inútil (IZQUIERDO, 2010). 

Logo, o esquecimento motivado se evidencia quando a pessoa insere-se em um processo ou 

adota um comportamento que tem por finalidade reduzir, intencionalmente, a acessibilidade 

de uma memória, por qualquer motivo (BADDELEY; EYSENCK; ANDERSON, 2011). 

Conforme apontado anteriormente, a interferência é considerada um dos fatores que 

explicam o esquecimento incidental, ou seja, a ocorrência de falhas na memória sem que 

tenha havido a intenção de esquecer. A teoria da interferência foi desenvolvida com base no 

pressuposto segundo o qual o acúmulo de experiências, no decurso do tempo, leva à formação 

de memórias similares, as quais podem interferir umas nas outras, durante a tentativa de 

recuperação de uma determinada memória (BADDELEY; EYSENCK; ANDERSON, 2011). 

Mais especificamente, a situação de interferência sobrevém quando um estímulo usado para 

acessar uma memória-alvo se associa a memórias adicionais, as quais competem com a 

memória-alvo pelo acesso à consciência. 

A ideia de interferência baseia-se, também, na consideração de que as experiências 

que tenham sido únicas ou significativas são recordadas com maior facilidade do que aquelas 

que compõem a rotina pessoal. Por isso, ainda que pareça contraditório, argumenta-se que, 

justamente, os contínuos acréscimos de conteúdos similares à memória é que podem 

comprometer o processo de recuperação de uma determinada memória (BADDELEY; 

EYSENCK; ANDERSON, 2011).  

São, essencialmente, dois os fenômenos de interferência levados em conta nas 

pesquisas sobre o esquecimento: a retroativa e a proativa. Na interferência retroativa, 

informações adquiridas recentemente ou uma nova aprendizagem impedem ou interferem na 

recuperação de memórias mais antigas. E pela interferência proativa, há a possibilidade de 

memórias antigas interferirem na recuperação de experiências ou conhecimentos 

recentemente adquiridos (BADDELEY; EYSENCK; ANDERSON, 2011; LEFRANÇOIS, 

2013). 



37 
 

 

Como ilustrações simples de tais fenômenos, tem-se, no caso da interferência 

retroativa, a situação em que, ao conhecer e executar, uma ou mais vezes, uma nova receita 

culinária, a pessoa tenha dificuldade para recuperar, de modo instantâneo, uma receita já 

aprendida para o mesmo tipo de prato. No caso da interferência proativa, há a situação em 

que, ao tentar lembrar-se da nova senha de e-mail, recentemente registrada, a informação 

sobre a senha anterior vem, primeiramente, à consciência, dificultando a recuperação da 

informação correta (a nova senha do e-mail). 

Tais formulações foram desenvolvidas durante o período clássico da teoria da 

interferência (até os anos 1960), a partir de experimentos em que os participantes aprendem e 

são avaliados em sua capacidade de recordação de listas com palavras ou sílabas, por meio de 

procedimentos conhecidos como aprendizagem serial e aprendizagem de pares associados 

(LEFRANÇOIS, 2013; PERGHER; STEIN, 2003). No caso da aprendizagem serial, após a 

memorização de uma lista, os participantes são submetidos a um teste de memória, como 

recordação livre ou estimulada (com pistas). Já os procedimentos de aprendizagem de pares 

associados envolvem três etapas: primeiro, o participante memoriza uma lista de pares de 

palavras; posteriormente, aprende uma segunda lista (tarefa de aprendizagem interpolada) e, 

finalmente, é submetido a um teste de memória relativo à primeira lista. 

Entre as explicações teóricas para a ocorrência dos fenômenos de interferência, dois 

conceitos receberam maior aceitação nas discussões teóricas e investigações empíricas: a 

competição de respostas e a desaprendizagem (PERGHER; STEIN, 2003). Apontada, 

inicialmente, como a melhor explicação para a interferência, a competição de respostas 

representa a situação em que, quando a pessoa tenta recuperar uma informação de sua 

memória, outra informação armazenada interfere nesse processo de recordação, provocando 

um evento de competição, em que a informação interferente será recuperada e a que se 

desejava recuperar, não (PERGHER; STEIN, 2003).  

Entretanto Melton e Irwin (1940 apud PERGHER; STEIN, 2003)2 rejeitaram o 

entendimento de que a competição de respostas fosse suficiente para descrever o grau de 

interferência retroativa, observado durante os experimentos de aprendizagem de pares 

associados, e elaboram uma explicação baseada na noção de desaprendizagem. Os autores 

lançam, então, a hipótese pela qual se atribui “[...] uma porção da inibição retroativa a um 

enfraquecimento ou desaprendizagem da relação estímulo-resposta original, ocorrida durante 

                                                 
2 MELTON, A. W.; IRWIN, J. The influence of degree of interpolated learning on retroactive inhibition and the 
overt transfer of specific responses. American Journal of Psychology, v. 53, p. 173-203, 1940. 
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a aprendizagem interpolada” (MELTON; IRWIN, 1940 apud POSTMAN; UNDERWOOD, 

1973, p. 19). 

À proposição inicial de Melton e Irwin (1940), seguiram-se outras contribuições e, 

conforme esclarecem Postman e Underwood (1973), em seu trabalho de revisão da literatura 

sobre a teoria da interferência e a sua relação com o mecanismo da extinção, as discussões e 

resultados de estudos realizados até o final dos anos 1960, já apontavam as duas 

características básicas definidoras do conceito de desaprendizagem. Em primeiro lugar, a 

desaprendizagem mostra-se na forma de uma reduzida disponibilidade das respostas 

previamente aprendidas, pelo efeito de obstrução das memórias antigas pelas mais recentes. 

Segundo, o lócus temporal do evento responsável pela desaprendizagem situa-se na 

aprendizagem interpolada – ou seja, na interferência provocada por um conteúdo aprendido, 

recentemente, sobre o anterior – e não no processo de recuperação da informação. 

Apesar da concorrência inicial entre a competição de respostas e a desaprendizagem 

como hipóteses sobre o funcionamento da interferência, avalia-se que ambos os conceitos 

sejam compatíveis e necessários à explicação de modo mais abrangente da interferência 

(BADDELEY; EYSENCK; ANDERSON, 2011).  Não obstante, sobretudo a partir de 

meados dos anos 1960, os dois conceitos perderam a ênfase que vinham recebendo nas 

investigações sobre a interferência, principalmente pelo entendimento de que representavam 

explicações teóricas, sobremaneira, baseadas em controle experimental, cujos resultados não 

poderiam refletir os processos da memória tais como ocorrem na vida cotidiana e real das 

pessoas (LEFRANÇOIS, 2013).  

O redirecionamento da forma de investigar a memória e o esquecimento pela teoria da 

interferência foi, em grande parte, impulsionado pelo forte desenvolvimento da psicologia 

cognitiva, a qual representou um contraponto ao behaviorismo na investigação dos processos 

mentais subjacentes aos fenômenos estudados. Assim, esse novo período das pesquisas sobre 

a memória e o esquecimento levou à busca por explicações mais avançadas e abrangentes, 

contribuindo, no entanto, para o desinteresse pela teoria da interferência de um modo geral 

(PERGHER; STEIN, 2003. WIXTED, 2004). 

Contudo, apesar de tais tentativas, julga-se que não surgiu outra teoria para substituir a 

noção de interferência, o que levou à reconsideração da importância deste conceito para a 

compreensão do esquecimento (BADDELEY; EYSENCK; ANDERSON, 2011; WIXTED, 

2004). Como é possível verificar, evidências de pesquisas recentes nas áreas de neurociências, 

psicologia experimental, e memória e aprendizagem reforçam o entendimento segundo o qual 

a memória humana – e logo, o aprendizado e o comportamento – é suscetível a diferentes 
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formas de interferência, inclusive a interferência proativa (ATKINS et al., 2011; IKIER; 

YANG; HASHER, 2008; JACOBY; WAHLHEIM, 2013; STORM; BJORK; BJORK, 2007; 

WAHLHEIM, 2015; WAHLHEIM; JACOBY, 2011; WEINSTEIN; MCDERMOTT; 

SZPUNAR, 2011). 

Também, por meio de estudos recentes, verifica-se que a desaprendizagem, 

inicialmente, considerada no âmbito das investigações sobre a interferência como fonte de 

esquecimento incidental, tem sido discutida em sua relação com outra forma de esquecimento, 

a extinção. Lembrando, a extinção refere-se ao mecanismo em que um estímulo condicionado 

(ou resposta aprendida) é gradativamente desvinculado do estímulo incondicionado (ação que 

provoca a resposta no comportamento do indivíduo) com o qual havia sido associado. Infere-

se que, se o estímulo condicionado for apresentado diversas vezes na ausência do estímulo 

incondicionado, a resposta aprendida será gradativamente suprimida (IZQUIERDO; 

BEVILAQUA; CAMMAROTA, 2006). 

Diferentemente do esquecimento como perda real ou definitiva de informação, a 

importância da extinção é norteada, principalmente, do ponto de vista adaptativo, pois impede 

que o indivíduo persevere na manutenção de comportamentos ou pensamentos que não se 

mostram mais adequados à realidade ou sem propósito (IZQUIERDO; BEVILAQUA; 

CAMMAROTA, 2006). Por exemplo, a técnica da extinção é aplicada, de um modo geral, em 

terapias comportamentais que têm por propósito eliciar o descondicionamento de respostas 

aprendidas que se constituem em fobias. 

Nesse sentido, uma das principais questões para as teorias comportamentais e as 

investigações sobre os processos neurais subjacentes à aprendizagem e ao comportamento do 

indivíduo é se a extinção envolve a desaprendizagem como um tipo de perda de resposta 

anteriormente aprendida ou, por outro lado, diz respeito a uma nova aprendizagem inibitória 

que suprime a expressão da resposta condicionada (BOUTON, 2004; CRISCIMAGNA-

HEMMINGER; SHADMEHR, 2008; MAUK; OHYAMA, 2004; MYERS; RESSLER; 

DAVIS, 2006). 

 Ainda que tal questão não seja totalmente clara para os pesquisadores do assunto, 

resultados de estudos e de revisões da teoria sobre a extinção sinalizam para o entendimento 

de que a desaprendizagem como a perda de aprendizados passados não toma parte no 

mecanismo da extinção (BOUTON, 2004; MAUK; OHYAMA, 2004). Bouton (2004) aponta 

diversos experimentos, os quais evidenciam que as respostas que foram objeto da extinção são 

suscetíveis a diversos efeitos de recuperação, especialmente, os relacionados ao contexto de 

ação do indivíduo. 



40 
 

 

Por isso, é sugerido que a extinção envolve a aquisição de um novo aprendizado que 

seria dependente do contexto, o que leva ao entendimento de que a resposta condicionada 

anteriormente aprendida seja bloqueada por uma forma de inibição contextualmente 

modulada. Logo, em função das condições contextuais, as quais podem conter estímulos 

favoráveis à manifestação da resposta extinta, esta pode se mostrar novamente no 

comportamento do indivíduo (BOUTON, 2004). Considera-se, desse modo, que a 

desaprendizagem que toma lugar nos processos de extinção possa ser interpretada como um 

descondicionamento de uma resposta aprendida (VANDENBOS, 2010), o que representa, em 

outras palavras, a supressão da expressão de um comportamento condicionado.  

Izquierdo (2010), ao analisar os resultados de experimentos, também sustenta que a 

extinção não advém da perda de um aprendizado ou da eliminação da resposta aprendida, 

dado que pode ocorrer o que é conhecido como recuperação espontânea, ou seja, o 

reaparecimento das respostas originais. Para o autor, a extinção pode ser vista como um 

aprendizado novo – geralmente, de sinal contrário ao que foi extinto –, que é decorrente de 

novas associações efetuadas pelo indivíduo que passam a desempenhar um papel de 

preponderância sobre as anteriores.  

Pelo exposto, verifica-se que o fenômeno da desaprendizagem pelo indivíduo é 

considerado nas explicações teóricas e investigações concernentes a dois processos cognitivos 

à memória e ao esquecimento, cada qual fornecendo uma noção própria de desaprendizagem. 

De um lado, no processo de interferência, a desaprendizagem é vista como a redução da 

disponibilidade de determinada resposta ou conteúdo do repertório do indivíduo, em 

consequência do efeito de obstrução provocado por memórias ou aprendizados mais recentes 

sobre os mais antigos. De outro, pelo mecanismo da extinção, a desaprendizagem é 

equiparada ao descondicionamento de uma resposta ou aprendizado anteriormente adquirido, 

que se efetiva pela supressão da expressão desse aprendizado no comportamento do 

indivíduo. 

Como poderá ser visto adiante, julga-se que a apropriação do termo desaprendizagem, 

pelas discussões em administração e organizações, tenha se dado a partir desta última noção, a 

qual, de modo simplificado, diz respeito a deixar de emitir uma determinada resposta 

considerada nociva ou inútil (IZQUIERDO, 2010). Outro elemento que se origina desta 

exposição e mostra-se relevante para a investigação da ocorrência do fenômeno nas 

organizações diz respeito à compreensão de que a noção de desaprendizagem como perda 

definitiva de aprendizados antigos não tem sido sustentada por evidências empíricas 

(BOUTON, 2004; MAUK; OHYAMA, 2004). Ao contrário, os resultados de estudos 
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sugerem que o conteúdo da desaprendizagem, ocorrida por meio do mecanismo da extinção, 

pode manifestar-se, novamente, em um contexto cujos estímulos sejam favoráveis a tal 

(BOUTON, 2004; IZQUIERDO, 2010).  

Por último, observa-se que a desaprendizagem, mediante sua concepção no campo da 

psicologia, não se trata de um tipo de esquecimento. Como exposto, tanto em relação à 

interferência, quanto à extinção, a desaprendizagem envolve a inibição de memórias ou 

aprendizados, em alguns casos, pela ação de novas informações aprendidas. Na sequência, é 

feita, inicialmente, a apresentação das contribuições seminais à desaprendizagem nas 

organizações, para, em seguida, proceder à discussão das abordagens teóricas à 

desaprendizagem individual nas organizações.  

 

 

2.2.2 A desaprendizagem individual no contexto das organizações 
 

 

2.2.2.1  As contribuições seminais à desaprendizagem nas organizações 
 

 

As primeiras menções à ideia de desaprendizagem, no campo dos estudos em 

administração e organizações, são encontradas em trabalhos do final dos anos 1970 e da 

década de 1980 (HEDBERG; JONSSON, 1978; HEDBERG, 1981; NYSTROM; 

STARBUCK, 1984; BETTIS; PRAHALAD, 1986), que discutiam, principalmente, sobre 

estratégia e aprendizagem nas organizações. Optou-se por descrever tais estudos como forma 

de evidenciar os entendimentos que fundamentaram a visão dos autores sobre a importância 

da desaprendizagem no contexto das organizações.  

Nessa linha, Hedberg e Jönsson (1978), em um estudo que se voltou para a discussão 

sobre a importância dos sistemas de informações, nos processos de tomada de decisão nas 

organizações inseridas em ambientes turbulentos, consideravam que os processos de 

aprendizagem nas organizações tendem a criar um repertório de respostas padronizadas aos 

problemas, a despeito de os desafios decorrentes de um ambiente pouco estável, exigirem 

comportamentos diferentes daqueles adotados no passado. Além de permitir o monitoramento 

de novos problemas e mudanças, o papel dos sistemas de informação seria, então, o de 

estimular a organização a experimentar novas formas de agir e a inovar. 
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Contudo, como salientaram Hedberg e Jönsson (1978), para que os sistemas de 

informação pudessem ser utilizados como uma ferramenta a serviço da flexibilidade 

organizacional seria preciso, primeiro, que os tomadores de decisões adotassem uma postura 

experimental. Para tal, os gestores deveriam desaprender os procedimentos, até então, 

adotados no uso dos sistemas de informação e para a tomada de decisão, com o intuito de 

“[...] eliminar conhecimentos e comportamentos obsoletos” (HEDBERG; JÖNSSON, 1978, p. 

60). 

Na sequência, Hedberg (1981) sobressai em relação aos demais trabalhos seminais, 

uma vez que o autor foi o primeiro a discutir o fenômeno – e não apenas mencioná-lo – em 

seu estudo intitulado “How organizations learn and unlearn”. Para o autor, as contínuas 

mudanças ambientais às quais as organizações estão sujeitas fazem com que novas respostas 

tenham que ser constantemente identificadas, fazendo com que o conhecimento na 

organização, ao mesmo tempo em que é expandido, torne-se obsoleto. Por isso, as 

organizações deveriam levar em conta, em seu ciclo de aprendizagem organizacional, a 

atividade de descarte de conhecimentos equivocados como parte do processo de aquisição de 

novos conhecimentos. 

Assim, à medida que as pessoas na organização adquirem novos aprendizados, estes 

substituem os antigos, o que se dá por meio da desaprendizagem, ou seja, por meio de “um 

processo pelo qual aprendizes descartam conhecimento”, o qual deve abrir o caminho, na 

organização, para o estabelecimento de novas respostas e mapas mentais (HEDBERG, 1981, 

p. 8). Nota-se que o autor busca fundamentar a sua discussão sobre a relação entre 

aprendizagem e desaprendizagem em algumas das concepções e resultados dos estudos 

experimentais sobre a teoria da interferência e o mecanismo da extinção, em especial, o 

trabalho de Postman e Underwood (1973), os quais contribuíram para a disseminação do 

entendimento de que a desaprendizagem envolve a inibição da expressão de comportamentos 

previamente aprendidos, em alguns casos, mediante o efetivo de interferência provocado por 

novos aprendizados. 

A noção de Hedberg (1981) de que desaprender significava descartar conhecimentos, 

permeou os estudos subsequentes, como se observa no ensaio teórico de Nystrom e Starbuck 

(1984). Para os autores, as crises enfrentadas pelas organizações sobrevêm, em grande parte, 

do comportamento de seus gestores de alto escalão, os quais tendem a moldar suas estruturas 

cognitivas pelos sucessos passados, reforçando, continuamente, crenças e percepções. Os 

antigos aprendizados, incorporados aos programas e procedimentos da organização, gerariam 

o aumento da inércia e a manutenção do prescrito, mostrando-se na forma de ideias 
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dominantes e rígidas, as quais inibiriam novas aprendizagens pelos gestores e impediriam a 

organização de responder, de modo adequado, às crises. 

Para que as organizações não se vejam forçadas a remover seus gestores de alto 

escalão, na tentativa de “apagar memórias” e, assim, lidar eficientemente com as crises por 

meio da adoção dos novos esquemas cognitivos trazidos pelos gestores recém-chegados, 

Nystrom e Starbuck (1984, p.53) enfatizam que “[...] antes de experimentar novas ideias, as 

organizações devem desaprender as antigas, por meio do entendimento de suas inadequações 

e posterior descarte”. Nessa perspectiva, os autores apontam três caminhos para que os 

gestores sejam capazes de estimular a própria desaprendizagem, com o intuito de adquirir 

novos aprendizados: ouvir aqueles que discordam das ideias predominantes, para permitir a 

reflexão que pode levar à desaprendizagem; lidar com eventos externos à organização (como 

novas leis, inovações tecnológicas e recessões econômicas) como oportunidades de aquisição 

de novos aprendizados; e adotar quadros de referência experimentais, de forma a possibilitar 

que o gestor se distancie temporariamente de suas práticas habituais e possa confrontar a 

validade de seus pressupostos. 

 Mais adiante, Bettis e Prahalad (1986), em um trabalho sobre determinantes do 

desempenho de empresas diversificadas, chamam a atenção para as lógicas de gestão 

dominantes, ou seja, as formas pelas quais gestores concebem o negócio e tomam decisões 

críticas sobre a alocação de recursos. Como tais mapas cognitivos são desenvolvidos e 

cristalizados por meio da experiência no negócio principal da empresa, um equívoco comum 

em processos de diversificação seria estender tais concepções aos demais negócios, uma vez 

que estes pudessem requerer lógicas de gestão diferentes.  

 Para os autores, tal entendimento traz algumas implicações, dentre as quais a 

consideração do papel da desaprendizagem, tomada como “[...] simplesmente o processo pelo 

qual as empresas eliminam antigas lógicas e comportamentos, e abrem espaço para outras 

novas” (BETTIS; PRAHALAD, 1986). Precedida por situações de crise, o processo de 

desaprendizagem criaria um ambiente adequado para a incorporação, na organização, dos 

aprendizados resultantes de uma nova lógica dominante. 

Por meio da análise das contribuições seminais à desaprendizagem no contexto das 

organizações, é possível verificar que a apropriação da ideia de desaprendizagem pelos 

estudos em administração e organizações reflete as preocupações do campo nos anos 1970 e 

1980, em que as respostas para os dilemas organizacionais eram buscadas, principalmente, 

nas escolas do behaviorismo e da estratégia empresarial (BERTERO; KEINERT, 1994). 



44 
 

 

A desaprendizagem é, então, vista como um mecanismo facilitador do processo de 

alteração dos comportamentos de gerentes, em que crenças, percepções, ideias e 

conhecimentos antigos e obsoletos devem ser eliminados para dar lugar a outros novos, como 

forma de favorecer a adequação da organização às demandas ambientais. A compreensão do 

processo de desaprendizagem gerencial, contudo, não ganhou o foco das atenções dentre os 

trabalhos que primeiro abordaram tema da desaprendizagem nas organizações. Como poderá 

ser observado na seção seguinte, somente a partir dos anos 2000, a desaprendizagem 

individual passou a ser tomada como o objeto de análise e discussão nas investigações no 

campo das organizações e administração. 

 

 

2.2.2.2  A desaprendizagem individual nas organizações  
 

 

O exame dos estudos disponíveis sobre a desaprendizagem individual sugere que a 

característica distintiva das abordagens ao tema seja a relação considerada entre os processos 

de aprendizagem e de desaprendizagem. Identificam-se as que tomam a desaprendizagem e a 

subsequente aquisição de novos aprendizados como fases de um mesmo processo ou 

dimensões de um contexto de desaprendizagem (CEPEDA-CARRIÓN et al., 2011; 

CEGARRA; DEWHURST, 2003 apud NAVARRO; MOYA, 20053; MACDONALD, 2002; 

NAVARRO; RODRIGO-MOYA, 2004); as que veem a desaprendizagem como sendo 

distinta do processo de aprendizagem (BECKER, 2005, 2010; BECKER; HYLAND; 

ACUTT, 2006; RUSHMER; DAVIES, 2004; TSANG; ZAHRA, 2008) e, finalmente, as 

abordagens que avaliam a desaprendizagem como uma forma de aprendizagem em si 

(HISLOP et al., 2014). 

Assim, dentre as abordagens para as quais desaprendizagem e aprendizagem são 

tomadas como fenômenos de um mesmo processo, primeiramente, encontram-se Cegarra e 

Dewhurst (2003 apud NAVARRO; MOYA, 2005), para os quais a desaprendizagem 

individual envolve a alteração de padrões cognitivos individuais, tomada como necessária à 

aquisição de novos aprendizados e à melhoria do desempenho. Para os autores, o processo de 

desaprendizagem individual é constituído por três fases: identificação de problemas, alteração 

                                                 
3 CEGARRA, J. G.; DEWHURST, F. W. Unlearning as a prior step in the creation of intellectual capital in the 
organizational context: an empirical investigation. In: EUROPEAN CONFERENCE ON KNOWLEDGE 
MANAGEMENT, 4., 2003, Oxford. Proceedings… Oxford: Oxford University, 2003. 
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dos padrões cognitivos e incorporação de novas medidas de controle (CEGARRA; 

DEWHURST, 2003 apud NAVARRO; MOYA, 2005; NAVARRO; RODRIGO-MOYA, 

2005). 

A identificação de problemas dá-se, geralmente, pela constatação de falhas, que são 

reconhecidas pela discrepância entre o resultado esperado e o que realmente se alcançou, e 

cuja resolução representa o ponto de partida para a aquisição de novos aprendizados. A 

segunda fase, alteração dos padrões cognitivos, tem início a partir da constatação de que os 

problemas ou eventos mostram-se de forma diferente da habitual ou apresentam efeitos novos, 

o que gera uma percepção de ruptura na conexão entre evento e resultados. A mudança das 

crenças, assim, tem por finalidade levar a pessoa a adotar novos comportamentos, importantes 

para a resolução do problema identificado na fase anterior. 

Por fim, para a consolidação do processo de desaprendizagem, a terceira fase envolve 

a incorporação de novas medidas de controle, ou seja, a observação de indicadores que guiem 

o comportamento das pessoas dentro da organização. Essa fase tem por finalidade principal 

desencorajar as pessoas na manutenção de comportamentos que se mostrem inadequados à 

situação desejada pela organização, os quais devem ser desaprendidos. 

Como se nota, a abordagem desenvolvida por Cegarra e Dewhurst (2003 apud 

NAVARRO; MOYA, 2005) volta-se para a desaprendizagem individual que ocorre dentro 

das organizações e que tem por propósito estimular a tomada de ações individuais favoráveis 

ao tipo de mudança desejada para a organização. Sob essa perspectiva, os autores definem 

desaprendizagem individual como “[...] a capacidade dos indivíduos de refletir sobre seu 

desempenho, no sentido de identificar e promover ações que resultarão em melhor 

desempenho” (CEGARRA; DEWHURST, 2003 apud NAVARRO; MOYA, 2005, p. 162).  

É interessante salientar que a concepção de desaprendizagem trazida pelos autores 

mostra-se similar aos conceitos de aprendizagem (ILLERIS, 2009; KOLB, 1984; MEZIROW, 

2009), possivelmente, por tratar-se de uma das primeiras abordagens à desaprendizagem 

individual no contexto das organizações. Conforme se verá adiante, os estudos subsequentes 

apresentam maior ênfase na tentativa de evidenciar elementos característicos e específicos do 

fenômeno da desaprendizagem. 

Navarro e Rodrigo-Moya (2004), também, procuram explorar o tema da 

desaprendizagem individual, contudo, a partir da perspectiva do que chamam de contexto 

individual de desaprendizagem. Isso quer dizer que, para os autores, a organização deve criar 

um contexto favorável à desaprendizagem, pela instituição de meios que estimulem e 

facilitem as mudanças de visão e opiniões de seus membros.  
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O contexto individual de desaprendizagem é formado por três elementos: a autonomia 

conferida às pessoas, para que elas possam desenvolver ações inovadoras e geradoras de 

novas oportunidades; a tolerância ao erro, tomada como necessária à adoção de uma postura 

de experimentação por parte da organização; e a busca pela satisfação e compromisso das 

pessoas na organização, vistos como relevantes para a disposição do indivíduo para interagir e 

compartilhar conhecimento uns com os outros (NAVARRO; RODRIGO-MOYA, 2004). 

Ainda que o trabalho de Navarro e Rodrigo-Moya (2004) seja restrito à discussão 

sobre os principais elementos característicos de um contexto individual de desaprendizagem, 

traz como contribuição o entendimento da importância de se constituir um ambiente 

organizacional favorável à desaprendizagem. Tal noção se mostrará presente nas 

investigações realizadas por outros autores, dentre as quais, destaca-se a abordagem proposta 

por Cepeda-Carrión et al. (2011), em que os autores trabalham com o conceito de contexto de 

desaprendizagem, o qual diz respeito ao estabelecimento de uma dinâmica organizacional que 

favoreça a substituição de antigos conhecimentos por novos, por meio tanto da reorientação 

de valores organizacionais, normas e comportamentos, quanto da modificação de estruturas 

cognitivas, modelos mentais, lógicas dominantes e pressupostos fundamentais que orientam o 

comportamento das pessoas na organização. 

De acordo com Cepeda-Carrión et al. (2011), um contexto favorável à 

desaprendizagem é alcançado, quando os membros da organização são capazes de abandonar 

ou esquecer antigos hábitos, crenças, conhecimentos e estruturas de conhecimento, e 

substituí-los por outros novos. Logo, para facilitar a desaprendizagem e a sua consolidação, e 

a aquisição de novos aprendizados, são consideradas três dimensões para o contexto de 

desaprendizagem. 

A primeira dimensão trata-se do exame das lentes de adaptação e envolve a 

interrupção da forma habitual de agir das pessoas, para que tenham acesso a novas 

percepções. A segunda, o esquema de referência para a mudança dos hábitos individuais, diz 

respeito à inibição de hábitos inadequados às novas ideias por parte das pessoas que estão 

motivadas a fazer a mudança. A terceira dimensão, por fim, prevê um esquema organizacional 

de referência para a consolidação dos entendimentos emergentes, com base no qual as pessoas 

possam desenvolver novos modelos mentais, adaptados às novas estruturas de conhecimento 

da organização (CEPEDA-CARRIÓN et al., 2011). Desse modo, para Cepeda-Carrión et al. 

(2011, p. 611), a desaprendizagem é definida pela “[...] situação na qual os empregados têm 

facilidade para abandonar ou esquecer antigos hábitos, crenças, conhecimentos e estruturas de 
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conhecimento e substituí-los por novos hábitos, crenças, conhecimentos e estruturas de 

conhecimento [...]”. 

Observa-se, portanto, que Cepeda-Carrión et al. (2011) buscam indicar elementos 

definidores do processo de desaprendizagem individual. Primeiramente, o tipo de aprendizado 

prévio a ser desaprendido é aquele que não se mostra adequado às novas estruturas de 

conhecimento valorizadas pela organização. Ainda, o reconhecimento pela pessoa quanto à 

necessidade de desaprender algo é sinalizado e facilitado pela organização, por meio de 

mecanismos do contexto de desaprendizagem. 

Na perspectiva de Cepeda-Carrión et al. (2011), ademais, a desaprendizagem é 

representada pela ação de abandonar ou esquecer antigos aprendizados. Tendo em vista que 

uma das dimensões consideradas para o contexto organizacional de desaprendizagem tem por 

finalidade inibir a manutenção de hábitos individuais tidos como inadequados, entende-se que 

o abandono ou esquecimento sugerido pelos autores diga respeito ao ato de parar de usar ou 

aplicar antigos aprendizados. 

As abordagens discutidas até este ponto, as quais compartilham da visão de que 

desaprendizagem e aprendizagem são tomadas como fenômenos de um mesmo processo, 

ampliam o entendimento de que a desaprendizagem não se trata apenas do simples descarte de 

aprendizados passados, como proposto nas abordagens seminais. O processo de 

desaprendizagem pelo indivíduo inicia-se na constatação da necessidade de buscar novas 

formas de agir, como forma de lidar com eventos problemáticos ou mudanças desejadas na 

organização (CEGARRA; DEWHURST, 2003 apud NAVARRO; MOYA, 2005; CEPEDA-

CARRIÓN et al., 2011). À conscientização da necessidade de mudar padrões cognitivos, 

crenças e hábitos, seguem-se situações de novas aprendizagens, com a finalidade de que as 

pessoas adquiram novos hábitos, crenças, modelos mentais, visões, opiniões e entendimentos, 

tidos como adequados à resolução dos problemas e alcance da situação desejada. 

É importante indicar que tal processo é permeado pela instituição de mecanismos 

organizacionais que têm por finalidade desencorajar as pessoas na manutenção de hábitos e 

comportamentos que tenham sido objeto da desaprendizagem. Nesse sentido, há o 

entendimento de que a organização deve estabelecer uma dinâmica organizacional que 

estimule e facilite a substituição de antigos aprendizados por novos (CEPEDA-CARRIÓN et 

al., 2011; NAVARRO; RODRIGO; MOYA, 2005). Logo, a dinâmica da desaprendizagem 

pelo indivíduo pode ser influenciada de modo significativo pelo contexto organizacional no 

qual se encontra inserido, uma vez que a consideração sobre a adequação e utilidade do 
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conhecimento individual é dependente do tipo de aprendizado avaliado como relevante em 

dado ambiente organizacional. 

Não obstante, conforme mencionado anteriormente, há também abordagens nas quais 

o processo de desaprendizagem é visto como sendo distinto do processo de aprendizagem. 

Entre os autores que investigaram a desaprendizagem consoante essa perspectiva, encontra-se 

Becker (2005), para quem a desaprendizagem tem como função levar a pessoa a identificar e 

libertar-se de conhecimentos, crenças e valores que inibem a aquisição de novos 

conhecimentos e comportamentos. A autora examina a dinâmica do desaprendizado sob o 

prisma de três elementos do conhecimento individual: o conhecimento explícito, o 

conhecimento tácito e os quadros de referência da pessoa. 

Com base no conceito de inibição proativa (LYNDON, 1989 apud BECKER, 2005)4, 

segundo o qual o indivíduo tende a proteger os conhecimentos já adquiridos e ignorar 

informações conflitantes com estes, a autora argumenta que, ao mesmo tempo em que os 

conhecimentos prévios mostram-se importantes para o aprendizado individual, também, 

podem atuar como inibidores de novas aprendizagens. É o caso tanto do conhecimento 

explícito, ou seja, aquele tipo de conhecimento reconhecível e prontamente expresso pela 

própria pessoa, quanto do conhecimento tácito, o tipo de conhecimento que não é facilmente 

comunicado ou documentado e que é aprendido por meio de experiências pessoais no decorrer 

do tempo.  

Especificamente em relação ao conhecimento tácito, Becker (2005) considera que se 

trata de um conteúdo que representa um desafio maior para a desaprendizagem, uma vez que 

é de difícil observação. Miroslav e Sirec (2007), ao discutirem o papel da desaprendizagem 

nos processos de inovação e mudança, enfatizam que é importante compreender pelo menos 

uma parte da dimensão do conhecimento tácito, para a identificação e descarte do conteúdo 

que não se mostre adequado à situação que se deseja. Também, os quadros de referência, 

entendidos como o sistema de crenças e valores subjacentes às atitudes e comportamentos do 

indivíduo, devem ser examinados e no processo de desaprendizagem, para que este seja 

efetivo em seu papel promotor do desenvolvimento de novas aprendizagens (BECKER, 

2005). 

Assim, Becker (2005, p. 661) define desaprendizagem como o “[...] o processo pelo 

qual indivíduos e organizações reconhecem e libertam-se de aprendizados prévios (incluindo 

pressupostos e modelos mentais) de forma a acomodar novas informações e 

                                                 
4 Lyndon, H. I Did it My Way! An Introduction to “Old Way/New Way” Methodology. Australasian Journal 
of Special Education, v. 13, n. 1, p. 32-37, 1989. 
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comportamentos”. Compreende-se que, por meio da ideia de “libertar-se” de aprendizados 

prévios, a autora busca destacar a ação a ser tomada pelo indivíduo em relação a aprendizados 

que provoquem o efeito da inibição proativa. Em outras palavras, seria preciso livrar-se da 

influência inibidora de conhecimentos que obstruem a efetiva aquisição de novas 

aprendizagens. 

A abordagem feita por Becker (2005), no entanto, não contempla os aspectos relativos 

às características definidoras do aprendizado prévio a ser desaprendido e às formas pelas 

quais tais aprendizados podem ser reconhecidos pelo indivíduo. Tais questões seriam 

exploradas em trabalho posterior, em que Becker (2010), com base nos resultados de um 

estudo empírico sobre um processo de mudança organizacional em uma empresa pública de 

energia, amplia o modelo de desaprendizagem individual, inicialmente, desenvolvido em 

Becker (2008)5. O modelo, exposto na Figura 2, descreve o processo de desaprendizagem 

individual e relaciona os fatores individuais e organizacionais que nele influem, em situações 

de mudança organizacional. 

 

Figura 2: Modelo de desaprendizagem individual em situações de mudança organizacional 
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Fonte: Becker (2010). 
                                                 
5 BECKER, K. Unlearning as a driver of sustainable change and innovation: three Australian case studies. 
International Journal of Technology Management, v. 42, n. 1, p. 89-106, 2008. 
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Pelo modelo, observa-se que a desaprendizagem individual principia-se com a 

conscientização da pessoa quanto à necessidade de desaprender algo que a está impedindo de 

adquirir novos aprendizados. Esse reconhecimento é impactado, de um lado, pela perspectiva, 

sentimentos e expectativas que a pessoa tem em relação à mudança futura e, de outro lado, 

pelo histórico da organização em relação a processos de mudança passados. 

Na sequência, na fase de desaprendizagem propriamente dita, a pessoa continua 

sofrendo impacto tanto dos sentimentos e expectativas que ela possui em relação à mudança, 

quanto da história da organização. Outros dois fatores tornam-se relevantes para a 

continuidade da desaprendizagem: a vivência de experiências positivas nesse processo atual e 

o suporte de outras pessoas da organização, e acesso a treinamento e mecanismos 

organizacionais de suporte como reuniões e documentos de repasse de informações. 

É interessante notar que, pela abordagem proposta por Becker (2010), a realização de 

treinamentos e outras formas de capacitação e repasse de informações, concomitantemente à 

desaprendizagem pelos indivíduos, sinaliza a perspectiva de que os processos de 

desaprendizagem e aprendizagem poderiam se dar de modo simultâneo. Em um terceiro 

momento, o efetivo abandono dos aprendizados prévios que foram objeto da desaprendizagem 

dependerá do entendimento sobre a necessidade e os motivos da mudança, bem como da 

avaliação do novo caminho e das comparações deste com a situação anterior. 

Como se observa, o modelo proposto por Becker (2010) volta-se à análise da 

desaprendizagem individual em processos de mudança organizacional e, por isso, é uma 

abordagem em que a desaprendizagem pelo indivíduo é vista de modo contextual. A autora 

salienta que os fatores individuais e organizacionais contidos no modelo podem funcionar 

como estimuladores ou obstáculos à desaprendizagem em períodos de mudança, a depender 

da forma pela qual tais fatores são planejados e gerenciados. 

Pela perspectiva de Becker (2010), verifica-se que o reconhecimento dos aprendizados 

prévios a serem desaprendidos, vistos como obstáculos às aprendizagens novas e necessárias à 

efetividade do processo de mudança, dá-se por meio da conscientização estimulada pela 

organização. A autora, no entanto, não fornece uma definição para o termo ou aponta 

elementos que permitam delimitar sua noção de conscientização. 

Sobre as características do conhecimento que deve ser desaprendido, é importante 

salientar que Becker (2010) aponta que a desaprendizagem tem por finalidade levar a pessoa a 

abandonar aprendizados preexistentes que sejam conflitantes com a mudança desejada na 

organização, e, assim, facilitar a aquisição de novos aprendizados, necessários à efetividade 
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do processo de mudança. Ainda, diferentemente de Becker (2005), em que se define 

desaprendizagem pela ação de “libertar-se” de aprendizados prévios, Becker (2010) cita que a 

desaprendizagem tem lugar quando o indivíduo abandona tais aprendizados. A ideia de 

abandonar algo aprendido parece ser mais compreensível, na medida em que remete ao 

entendimento de deixar de colocar em prática algum aprendizado.  

Por fim, dentre as abordagens que consideram serem distintos os processos de 

desaprendizagem e aprendizagem, encontram-se Tsang e Zahra (2008), que analisam a 

desaprendizagem sob a perspectiva da abordagem orientada para rotinas (HONG; 

EASTERBY-SMITH; SNELL, 2006). Para os autores, a desaprendizagem individual define-

se como a "[...] situação em que a pessoa torna-se consciente de que determinados elementos 

de conhecimento que ela possui não são mais válidos ou úteis" (TSANG; ZAHRA, 2008, p. 

1444). Tal definição é subjacente à discussão feita pelos autores sobre a desaprendizagem em 

seu nível organizacional, que ocorre quando há o descarte de antigas rotinas. Como a 

eliminação de rotinas na organização faz com que as pessoas tenham que modificar suas 

práticas de trabalho, a continuidade da execução de procedimentos inerentes a uma rotina 

descartada denota que o processo de desaprendizagem não foi bem sucedido. Assim, o 

desaprendizado somente ocorre quando a pessoa para de executar os procedimentos relativos 

às rotinas descartadas pela organização. 

De acordo com Tsang e Zahra (2008), dado que nem sempre as rotinas eliminadas 

darão lugar a outras novas, casos em que a pessoa tão somente deixará de realizar algo que 

fazia antes, nem sempre à situação de desaprendizagem se seguirá a aquisição de novos 

aprendizados. Logo, para os autores, o aprendizado prévio a ser desaprendido é aquele 

representado por rotinas de trabalho que serão eliminadas pela organização, o que configura 

que desaprender mostra-se pela ação de parar de executar uma determinada rotina de trabalho. 

As últimas abordagens discutidas (BECKER, 2005; TSANG; ZAHRA, 2008; 

BECKER, 2010) compartilham da visão de que os processos de desaprendizagem e de 

aprendizagem são distintos. A noção de desaprendizagem como o reconhecimento da 

necessidade de deixar de colocar em prática um aprendizado prévio (BECKER, 2010; 

TSANG; ZAHRA, 2008) favorece a delimitação do fenômeno da desaprendizagem de modo 

mais claro, na medida em que as definições propostas pelos autores não se mostrem 

conceitualmente englobadas pelas de aprendizagem. 

Nessa perspectiva, a desaprendizagem pode ou não ser seguida pela aquisição de 

novas aprendizagens. Na acepção de Becker (2005, 2010), a desaprendizagem tem o papel de 

facilitar a aquisição de novos aprendizados, necessários à efetividade da mudança na 
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organização. De outro modo, para Tsang e Zahra (2008), nem sempre, novas aprendizagens 

são necessárias para a efetivação de mudanças cujos efeitos se expressam em rotinas de 

trabalho, pois, em determinados casos, rotinas eliminadas não darão lugar a outras novas. 

Não obstante, tanto o conteúdo, quanto o processo da desaprendizagem são 

influenciados pelo contexto organizacional, na medida em que a finalidade última da 

desaprendizagem é o alinhamento do aprendizado individual com as exigências 

organizacionais. Como demonstra Becker (2010), a desaprendizagem pelo indivíduo na 

organização é influenciada não só por fatores individuais, mas também por elementos 

organizacionais que possam atuar sobre a atitude individual e, assim, facilitar o 

desaprendizado.  

Por último, tem-se a abordagem proposta por Hislop et al. (2014). Diferentemente das 

demais visões, até então, discutidas, os autores assinalam que a desaprendizagem individual 

trata-se de um tipo especial de aprendizagem e têm em vista três premissas sobre a dinâmica 

do fenômeno, as quais envolvem elementos negligenciados na literatura sobre o tema. 

Primeiro, a desaprendizagem não significa a destruição ou a perda permanente do que foi 

aprendido pela pessoa. Ao contrário, desaprender representa uma decisão consciente de não 

mais usar um determinado conhecimento, o qual poderá ser acionado novamente pela pessoa 

no futuro. 

Segundo, os conhecimentos ou comportamentos a serem desaprendidos não devem ser 

classificados como inferiores em relação aos novos que serão adquiridos, pois determinar a 

obsolescência ou ineficácia do conhecimento a ser abandonado é algo restritivo. Salienta-se 

que, ainda que esta seja uma questão considerada importante pelos autores, estes não 

discorrem sobre as razões pelas quais adotam tal entendimento. Terceiro, Hislop et al. (2014) 

argumentam que a desaprendizagem, ao invés de ser um processo distinto do da 

aprendizagem, trata-se de um tipo especial de aprendizagem que se efetiva mediante a 

aquisição dos conhecimentos que ajudam a pessoa a reconhecer que é preciso desaprender 

algo (ARGYRIS; SCHÖN, 1996). 

Tendo em vista tais premissas, Hislop et al. (2014, p. 549) definem desaprendizagem 

individual como “[...] um tipo especial de aprendizagem, que envolve um processo consciente 

de escolher abrir mão, abandonar ou parar de usar conhecimento, valores ou 

comportamentos”. Além disso, o conteúdo que não se usa mais continua fazendo parte do 

conhecimento individual e, por isso, poderá ser retomado em outras situações futuras. 

Para os autores, o processo de desaprendizagem individual é catalisado por eventos de 

mudança que afetam a organização ou experiências individuais que se relacionam à prática do 
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trabalho, elementos com base nos quais desenvolvem uma tipologia de desaprendizagem 

individual. Conforme se observa pelo Quadro 1, os quatro tipos de desaprendizagem são 

determinados em função da relação entre os elementos catalisadores da desaprendizagem 

(eventos externos de mudança ou eventos/experiências individuais) e os níveis de 

desaprendizagem (comportamental ou cognitivo). 

 

Quadro 1: Tipologia de desaprendizagem individual  

Catalisadores da 
desaprendizagem 

Níveis de desaprendizagem 

Comportamental Cognitiva 

Evento ou experiência 
individual 

Desaprendizagem comportamental, em 
função de uma experiência individual. 

Desaprendizagem cognitiva, em 
função de um evento ou 
experiência individual. 

Evento externo de mudança 
Desaprendizagem comportamental, 
decorrente de um evento externo de 
mudança. 

Desaprendizagem cognitiva, 
decorrente de um evento externo 
de mudança.  

Fonte: elaborado pelo autor, com base em Hislop et al. (2013). 
 

 A desaprendizagem comportamental refere-se ao abandono de práticas, atividades ou 

rotinas, as quais têm limitado impacto sobre os pressupostos e valores pessoais. Esse tipo de 

desaprendizagem, ainda, não teria impactos emocionais, ressaltam os autores. A 

desaprendizagem cognitiva, por sua vez, diz respeito ao abandono de valores e pressupostos – 

incluindo os mais arraigados – e, por isso, representa um desaprender emocionalmente 

carregado.  

 Sobre as características dos eventos de mudança que influem sobre os processos de 

desaprendizagem, para Hislop et al. (2014), a desaprendizagem comportamental é precipitada 

pela mudança do tipo contínua, a qual é incremental e gradual, ao passo que a 

desaprendizagem cognitiva seria iniciada pela mudança episódica, que é descontínua, pouco 

frequente e com efeitos de maior alcance do que a mudança contínua. Por isso, considera-se 

que a atitude do indivíduo ante a mudança seja um elemento determinante de sua atitude 

perante a desaprendizagem. Atitudes positivas em relação à mudança seriam facilitadoras da 

desaprendizagem; por outro lado, atitudes que tomam a mudança como algo sem importância 

ou negativo podem levar as pessoas a ter pouca propensão para o desaprendizado estimulado 

por aquele evento. 

 Destaca-se que Hislop et al. (2014) basearam-se em outra proposta de tipologia de 

desaprendizagem individual, encontrada no trabalho teórico de Rushmer e Davies (2004), os 
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quais sugerem ocorrer três tipos de desaprendizagem.  Os tipos são: a desaprendizagem de 

rotinas, que é o enfraquecimento ou esquecimento natural de aprendizados ao longo do 

tempo; a desaprendizagem dirigida, que é o esforço deliberado com o propósito de parar de 

agir de determinado modo; e a desaprendizagem profunda, que representa uma ruptura no 

modo anterior de compreender, fazer e ser da pessoa. 

Pela abordagem proposta por Hislop et al. (2014), a necessidade de desaprender é 

identificada mediante a constatação de que determinados aprendizados colocados em prática 

não se mostram os mais adequados para lidar com novas exigências trazidas por situações de 

mudança, pelo que o desaprendizado dá-se mediante a ação de parar de aplicar determinado 

conhecimento aprendido anteriormente. Nessa linha, entende-se que os autores fazem duas 

contribuições relevantes para as discussões relativas à desaprendizagem, dado que, primeiro, 

chamam a atenção para o que acontece com os aprendizados prévios desaprendidos pela 

pessoa, dado que tal discussão não é abordada por outros autores que investigaram o tema. 

Segundo, apontam algumas das possíveis formas pelas quais a desaprendizagem individual 

pode acontecer.  

 Com base no exposto, em relação à desaprendizagem individual no contexto das 

organizações, o Quadro 2 traz as definições conceituais encontradas na literatura, bem como a 

relação entre desaprendizagem e aprendizagem subjacente às definições. Dos aspectos 

relevantes sobre a natureza e o processo de desaprendizagem que emergem desta discussão, 

ressalta-se, inicialmente, o entendimento de que a desaprendizagem, quanto ao seu propósito, 

é vista como um elemento facilitador tanto da aquisição de novos aprendizados, quanto da 

adaptação da estrutura individual de conhecimentos e comportamentos às exigências do 

contexto organizacional. 

 As concepções teóricas sobre a relação processual entre desaprendizagem e 

aprendizagem assumem três configurações. Numa, a desaprendizagem e a aquisição de novos 

aprendizados são vistas como fases do processo de desaprendizagem individual ou dimensões 

de um contexto organizacional de desaprendizagem (CEPEDA-CARRIÓN et al., 2011; 

CEGARRA; DEWHURST, 2003 apud NAVARRO; MOYA, 2005). Em outra, a 

desaprendizagem e a aquisição de novos aprendizados são tomadas como processos distintos 

(BECKER, 2010; TSANG; ZAHRA, 2008). E, em uma terceira configuração, a 

desaprendizagem é considerada um tipo especial de aprendizagem (HISLOP et al., 2014). 

Entretanto observa-se que o modo pelo qual a relação processual entre 

desaprendizagem e aprendizagem é compreendida contribui para a formulação de definições 
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conceituais de desaprendizagem individual em sentidos diversos, em especial, descrições do 

fenômeno similares às de aprendizagem (TSANG; ZAHRA, 2008). 

 

Quadro 2: Definições de desaprendizagem individual  

Estudo Definição de desaprendizagem individual Relação com a aprendizagem 
Cegarra e 
Dewhurst (2003 
apud NAVARRO; 
MOYA, 2005, p. 
162) 
 
(Teórico-empírico) 

Desaprendizagem individual “[...] refere-se à 
capacidade dos indivíduos de refletir sobre seu 
desempenho, no sentido de identificar e promover 
ações que resultarão em melhor desempenho”. 

A aquisição de novos 
aprendizados é uma das etapas do 
processo de desaprendizagem. 

Becker (2005, p. 
661) 
 
(Teórico) 

Desaprendizagem é “[...] o processo pelo qual 
indivíduos e organizações reconhecem e libertam-
se de aprendizados prévios (incluindo pressupostos 
e modelos mentais) de forma a acomodar novas 
informações e comportamentos”. 

O processo de desaprendizagem é 
distinto do processo de 
aprendizagem. Novos 
aprendizados se seguem à 
desaprendizagem.  

Tsang e Zahra 
(2008, p. 1444) 
 
(Teórico) 

“Desaprendizagem no nível individual refere-se à 
situação em que a pessoa torna-se consciente de que 
determinados elementos de conhecimento que ela 
possui não são mais válidos ou úteis”, envolvendo, 
no âmbito da organização, parar de desempenhar 
determinadas rotinas. 

A desaprendizagem, não 
necessariamente, leva a novas 
aprendizagens, dado que, em 
certas situações de 
desaprendizagem, o indivíduo, tão 
somente, interromperá a 
realização de algo que até então 
era feito. 

Cepeda-Carrión et 
al. (2011, p. 601) 
 
(Teórico-empírico) 

“Desaprendizagem individual é a arte do 
esquecimento”. Em um contexto de reaprendizagem 
organizacional, trata-se da “[...] situação na qual os 
empregados têm facilidade para abandonar ou 
esquecer antigos hábitos, crenças, conhecimentos e 
estruturas de conhecimento e substituí-los por 
novos hábitos, crenças, conhecimentos e estruturas 
de conhecimento [...]”. 

Desaprendizagem de antigos 
aprendizados e a subsequente 
aquisição de outros novos são 
vistos como elementos de um 
contexto organizacional de 
desaprendizagem. 

Hislop et al. (2014, 
p. 549) 
 
(Teórico) 

Desaprendizagem individual é um tipo especial de 
aprendizagem, que “[...] envolve um processo 
consciente de escolher abrir mão, abandonar ou 
parar de usar conhecimento, valores ou 
comportamentos”. 

A desaprendizagem é um tipo 
especial de aprendizagem. A 
aquisição de novos aprendizados, 
não necessariamente, se segue à 
desaprendizagem. 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nos autores citados. 
 

Mediante as abordagens apresentadas, desaprender significa, então, parar de aplicar 

um conhecimento específico, inclusive, aquele expresso em uma rotina de trabalho (HISLOP 

et al., 2014; TSANG; ZAHRA, 2008). Ainda, o desaprender é representado pela ideia de 

abandonar ou esquecer um aprendizado prévio (BECKER, 2010; CEPEDA-CARRIÓN et al., 

2011).  A forma pela qual se considera que a desaprendizagem se manifesta sinaliza um 

importante aspecto sobre a natureza do fenômeno, o qual diz respeito aos efeitos do 

desaprendizado sobre o conhecimento individual já adquirido. Entre as abordagens para as 
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quais desaprender traduz-se em parar de usar um aprendizado prévio, há autores que 

enfatizam o entendimento de que o conteúdo desaprendido não foi descartado do 

conhecimento individual (HISLOP et al., 2014), uma vez que a pessoa, apenas, deixará de 

expressar tal aprendizado em suas ações e comportamentos naquele contexto em que a 

desaprendizagem foi considerada necessária. 

 Por outro lado, dentre as abordagens que tomam a desaprendizagem como o abandono 

ou esquecimento de aprendizados prévios, não se observa uma discussão quanto aos efeitos 

do abandono ou esquecimento de um aprendizado prévio sobre o conhecimento individual 

(BECKER, 2010; CEPEDA-CARRIÓN et al., 2011). Do ponto de vista do desenvolvimento 

teórico da desaprendizagem, julga-se importante elucidar se as ideias de abandono ou 

esquecimento têm por propósito sinalizar o descarte ou a perda de um aprendizado ou, de 

outro modo, que tal aprendizado apenas foi posto de lado.  

Outro aspecto relativo ao processo da desaprendizagem que emerge da revisão da 

literatura diz respeito ao reconhecimento da necessidade de desaprender. Tal elemento ganha 

relevância, principalmente, quando se considera que o processo de desaprendizagem é 

dependente da compreensão e aceitação pelo indivíduo de que determinados aprendizados que 

são colocados em prática por ele atuam como obstáculos a novos aprendizados. Assim, 

verifica-se que a tomada de consciência quanto à premência de desaprender é precipitada, 

notadamente, por situações de mudança na organização. A desaprendizagem considerada é a 

do conteúdo do aprendizado prévio que se mostra conflitante com a mudança desejada, ou 

seja, que não se apresenta adequado às novas formas de se ver e agir buscadas pela 

organização (BECKER, 2010; CEPEDA-CARRIÓN et al., 2011; TSANG; ZAHRA, 2008). 

Nessa perspectiva, a desaprendizagem individual mostra-se um processo contextual, 

noção que tem sido enfatizada por meio das observações sobre a importância da constituição 

de uma dinâmica organizacional favorável à desaprendizagem pelo indivíduo (CEPEDA-

CARRIÓN et al., 2011; NAVARRO; MOYA, 2004). Um contexto organizacional favorável à 

desaprendizagem é caracterizado pela existência de práticas organizacionais que tanto 

estimulem a predisposição das pessoas para alterar as formas de ver e se fazer as coisas 

(CEPEDA-CARRIÓN et al., 2011; NAVARRO; MOYA, 2004), quanto forneçam orientação 

e suporte ao indivíduo durante o processo de desaprendizagem (BECKER, 2010) e de 

consolidação dos novos aprendizados (CEPEDA-CARRIÓN et al., 2011). 

Os fatores individuais que podem impulsionar ou dificultar a desaprendizagem 

também despontam, na discussão realizada, como um dos aspectos de relevância no processo 

de desaprendizagem individual. Em especial, a atitude positiva das pessoas em relação à 
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mudança é apontada como um elemento facilitador da desaprendizagem, juntamente com a 

visão pessoal sobre a importância e a adequação da mudança que provoca a necessidade de 

desaprender (BECKER, 2010; HISLOP el al., 2014). 

Ainda, destacam-se as considerações quanto à dinâmica da desaprendizagem sob o 

prisma do tipo de aprendizado ou conhecimento a ser desaprendido. Para os autores, a 

desaprendizagem de rotinas e de formas de agir na execução do trabalho mostra-se menos 

complexa e profunda que a desaprendizagem de crenças e interpretações (HISLOP el al., 

2014; RUSHMER; DAVIES, 2004), assim como a desaprendizagem de conhecimentos 

tácitos traz desafios maiores que a de conhecimentos explícitos (BECKER, 2005). 

 

 

2.3 O TRABALHO GERENCIAL 

 

 

 Nesta seção, buscou-se apresentar o desenvolvimento das visões teóricas sobre o 

conteúdo do trabalho gerencial, com a finalidade de evidenciar o contexto de ação dos sujeitos 

desta pesquisa. Conforme mostram Carrol e Gillen (1987), até o início dos anos 1980, as 

definições e descrições do trabalho dos gerentes mais difundidas eram, fortemente, baseadas 

em uma visão clássica das funções gerenciais, fundada, principalmente, por Henri Fayol na 

primeira metade do século XX. 

Fayol (1964) definiu o papel dos gerentes por meio da especificação das tarefas que 

estes deveriam cumprir e que se iniciavam pela elaboração do planejamento da organização. 

Em sua execução, o gerente deveria assegurar, por meio da supervisão, que os recursos 

humanos e materiais fossem alocados e utilizados de modo eficiente. Para isso, cabia ao 

gerente definir de modo claro e equilibrado as atribuições das pessoas na organização, 

recompensando-as pelos serviços, bem como exercer sua autoridade e unidade de comando, 

de forma a manter a disciplina e, se necessário, lançar mão de sanções. Também, o gerente 

deveria manter-se informado do que ocorresse na organização e, em suas decisões, deveria ser 

preciso e facilmente compreendido pelas outras pessoas. 

No entanto Mintzberg (1971) despontou como um crítico dessa forma de compreender 

o processo de trabalho gerencial, pois considerava que ela já não refletia a realidade complexa 

do contexto organizacional e, por isso, pouco contribuía para o avanço das discussões no 

campo dos estudos em administração. Mintzberg (1971) sugere, então, que o conteúdo do 



58 
 

 

trabalho gerencial estrutura-se em torno de três papéis-chave inter-relacionados: interpessoais, 

informacionais e decisórios. 

Os papéis interpessoais baseiam-se, sobremaneira, na autoridade e no status que são 

conferidos ao ocupante do cargo gerencial e, por isso, compreendem, primeiramente, a 

atribuição de representar – institucional e simbolicamente – a organização, junto aos diversos 

públicos de interesses, internos e externos. As atividades baseadas na interação pessoal dizem 

respeito, também, à ação de liderança das pessoas, na organização, na execução de suas 

atividades, resolução de problemas e alcance dos resultados esperados. Por fim, abrangem a 

construção e a manutenção, pelo gestor, de redes de contatos pessoais internos e externos à 

organização, por meio dos quais se oferece e obtém cooperação. 

Os papéis informacionais, por sua vez, relacionam-se às atividades do gestor que são 

orientadas para o processamento de informações e que se voltam tanto à busca e aglutinação 

de informações, quanto à sua disseminação. Nesse sentido, além de posicionar-se, formal e 

informalmente, como um dos principais receptores de informações internas e externas à 

organização, cabe ao gestor processá-las e classificá-las de acordo com sua relevância, para 

que ele possa atuar como um disseminador de informações dentro e a respeito da organização 

em que atua. 

E os papéis decisórios, os quais descrevem os modos pelos quais a ação do gestor 

volta-se para a tomada de decisão quanto à concepção e o controle da execução de estratégias 

e mudanças na organização em que atua. Isto representa que o gestor tem como atribuição 

identificar oportunidades de interesse da organização e a existência de problemas (reais ou 

potenciais), além de definir (ou participar da definição) e negociar as ações e os recursos 

necessários para lidar com estes eventos. Por isso, considera-se que o gestor é, também, 

responsável pela alocação dos recursos disponíveis, em consonância com os efeitos de suas 

decisões sobre as prioridades da organização, a estrutura e os processos desta.  

Importante mencionar que Mintzberg (1971) defende, com base nos resultados de suas 

observações e as encontradas em outros estudos, que o conteúdo do trabalho gerencial, como 

descrito por ele, é válido para quaisquer níveis de gestão nas organizações – supervisão, 

média gerência e alta administração –, em decorrência do que se julga que a ênfase sobre 

determinados papéis pode variar, a depender do nível gerencial ocupado pela pessoa e a 

amplitude de suas atribuições e responsabilidades. A perspectiva oferecida por Mintzberg 

(1971) estabeleceu-se, por muitos anos, como a visão prevalente sobre a natureza do trabalho 

gerencial, tanto no campo de estudos da administração, quanto nas organizações, sendo que, a 

partir dos anos 1980, sobretudo, a acurácia da descrição do trabalho gerencial feita por 
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Mintzberg (1971) e a efetiva possiblidade de generalização dos papéis-chaves do gestor se 

tornaram objeto de questionamento de outros autores (CARROL; GILLEN, 1987; HALES, 

1986; LAU; NEWMAN; BROEDLING, 1980). 

Carrol e Gillen (1987) consideram que o entendimento do conteúdo do trabalho 

gerencial passa não pela descrição do que os gestores fazem, mas, sim, pelo questionamento 

do propósito subjacente a cada uma das tarefas desempenhadas, o que, para os autores, 

representa a essência do que os gestores desenvolvem, qual seja um trabalho, eminentemente, 

mental e, portanto, pouco observável. Isto quer dizer que o trabalho dos gestores é tanto 

processual, quanto situacional, pois tem como foco toda a diversidade de atividades 

necessárias ao estabelecimento, implementação, coordenação e revisão de objetivos e planos 

estratégicos, na organização. Os autores mostram que é preciso analisar o trabalho gerencial, 

também, no contexto das funções ou processos organizacionais, conforme as necessidades 

internas e as características do ambiente da organização. 

Hales (1986), por sua vez, sinaliza para a relevância de se considerar as diferentes 

formas que o trabalho gerencial pode tomar, dentro das organizações, em função do como os 

processos de trabalho são estruturados e da posição ocupada pelo gestor nessas configurações. 

Esta questão aponta para os diferentes significados que podem ser atribuídos à atividade 

gerencial, conforme os diferentes contextos em que é realizada, em que pesam não os papéis 

prescritos para a ação gerencial, mas aqueles são, efetivamente, demandados da pessoa que 

ocupa a posição de gestão. 

Desse modo, as abordagens, em princípio, de natureza prescritiva e orientadas por uma 

ação normativa do trabalho gerencial, têm sido complementadas por outras que evidenciam a 

sua natureza complexa e abrangente (RAUFFLET, 2005). Como enfatizam Davel e Melo 

(2005, p. 323-324), o trabalho gerencial trata-se de uma atividade dinâmica, em função, 

principalmente, da “[...] ambivalência, instabilidade e contradição que permeiam as práticas 

gerenciais”, características que se acentuaram a partir dos anos 1990, período marcado pela 

ênfase das reestruturações organizacionais sobre a racionalização e a flexibilização da ação do 

gerente. Logo, em consonância com Davel e Melo (2005), entende-se que o trabalho gerencial 

possa ser descrito por uma perspectiva que envolve processos inter-relacionados e operados 

de modo concomitante, em contextos organizacionais vulneráveis às mudanças de lógica e os 

seus efeitos de aprofundamento da desconexão entre o modo de pensar e o que, realmente, é 

colocado em prática. 

Em suma, isto resulta em uma atuação voltada a ações descontínuas, fragmentadas e 

baseadas na ação direta (em vez de trabalho de reflexão), bem como respaldadas em práticas 
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de sucesso; ao mesmo tempo em que se busca o estabelecimento de redes de relações internas 

e externas, e alianças com as pessoas na organização, volta-se o empenho tanto para a 

validação dos interesses pessoais, quanto à mediação e regulação de interesses divergentes 

dos diversos públicos que se situam no ambiente da organização. Neste contexto, o gestor 

experimenta, não raro, a dificuldade de conciliar os próprios valores e focos de atenção com 

aqueles que precisam ser mobilizados para lidar com a imposição pela instauração de ações 

previsíveis quanto aos seus resultados, e para traduzir e transmitir os elementos culturais da 

organização para as pessoas com as quais interage e coordena (DAVEL; MELO, 2005). 

Pelo exposto, compreende-se que o trabalho gerencial, a despeito da visão 

disseminada de que se trata de um processo estruturado que tem por finalidade assegurar o 

alcance dos resultados organizacionais previstos, envolve complexidade, imprevisibilidade e 

incongruências, o que demanda do gestor, muitas vezes, o contínuo direcionamento de 

esforços pessoais voltados à adaptação e à aquisição de novos conhecimentos. Esta 

perspectiva, se acredita, salienta a importância da consideração da desaprendizagem nos 

processos de aprendizagem pelos gestores, na medida em que se reconhece a possibilidade de 

interferência de antigos aprendizados sobre a efetividade de novas aprendizagens.  
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

 

Do ponto de vista das filosofias da ciência, a pesquisa foi orientada pelos pressupostos 

filosóficos do interpretativismo, cujo elemento essencial é o entendimento, segundo o qual, 

não é possível compreender o mundo social pelo mesmo caminho trilhado pelas ciências 

naturais e físicas (HATCH; YANOW, 2003). Ante a questão epistemológica de como os 

fenômenos podem ser conhecidos, o interpretativismo teve como ponto de partida a noção 

kantiana de que o saber depende de um conhecimento prévio, o que trouxe uma implicação 

central para a investigação social: se o indivíduo carrega consigo um conhecimento prévio 

que molda ou filtra o que ele apreende, o processo de conhecimento não pode ser tomado 

como algo objetivo e, logo, o saber produzido na ação humana não pode ser capturado de 

forma direta, com a mediação apenas de observação (HATCH; YANOW, 2003). 

Nessa linha, as suposições de natureza ontológica, epistemológica e metodológica que 

sustentam o interpretativismo apontam para uma abordagem subjetivista na compreensão dos 

fenômenos do mundo social. As características essenciais do paradigma são (GUBA; 

LINCOLN, 1994; GEPHART, 1999; MORGAN, 2005): 

a) Construção social da realidade individual, local e específica – sua ontologia baseia-

se no relativismo, pelo o que as realidades são múltiplas e a sua apreensão é social e 

experiencialmente construída; 

b) Nominalismo – o mundo social, externo ao indivíduo, constitui-se em conceitos ou 

rótulos usados para dar sentido à realidade, ou seja, descrever e interagir com o mundo 

externo; 

c) Subjetividade – o conhecimento é decorrente da interpretação, ou seja, não há 

conhecimento objetivo, produzido de forma dissociada do pensamento e raciocínio humanos; 

d) Compreensão do fenômeno investigado pela descrição dos significados e 

representações dados pelos atores – para se compreender como uma determinada realidade 

objetiva é produzida, é preciso examinar como os indivíduos apreendem, compreendem e 

atribuem sentido aos eventos e seus contextos, e como tal atribuição de sentido produz as 

características da própria realidade a que se atribui sentido. 

 Dentre o espectro de abordagens interpretativistas, o qual abrange o solipsismo, a 

hermenêutica e a fenomenologia, destaca-se a última, cujo foco de análise encontra-se nos 

significados produzidos pelos indivíduos a partir da experiência vivenciada em um dado 

contexto (HATCH; YAHOW, 2003; VERGARA; CALDAS, 2005). No âmbito da 
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fenomenologia, encontra-se a perspectiva do interacionismo simbólico, a qual se caracteriza 

pela visão de que o indivíduo age em relação a um objeto com base nos significados que esse 

objeto tem para ele (VERGARA; CALDAS, 2005). Conforme aponta Godoy (2013), tal 

perspectiva mostra-se especialmente adequada à investigação dos fenômenos sociais que 

tomam lugar nas organizações, por meio de estudos que têm por propósito compreender, 

dentre outros aspectos, os modos de agir das pessoas e seus sentidos subjacentes, bem como 

as formas pelas quais as pessoas interpretam as coisas e, a partir de tais interpretações, 

modificam os sentidos atribuídos às suas ações. 

É, portanto, sob a perspectiva interpretativista do interacionismo simbólico, que se 

situa a proposta de pesquisa deste projeto. Na sequência, são discutidos os aspectos relativos à 

estratégia de pesquisa adotada, aos sujeitos da pesquisa, às técnicas e procedimentos de coleta 

dos dados, e aos procedimentos de análise dos dados. 

 

 

3.1 ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

 

 

A pesquisa realizada é de natureza qualitativa, a qual se constitui em uma abordagem 

pela qual se busca a compreensão do fenômeno investigado, essencialmente, por meio das 

interpretações e significados atribuídos pelas pessoas às suas experiências (GODOY, 2013; 

MERRIAM, 2009). Logo, como estratégia de investigação será adotada a pesquisa narrativa, 

delineada em consonância com abordagens que, do ponto de vista epistemológico e 

metodológico, permitem a compreensão do fenômeno investigado de forma interpretativa 

(FLICK, 2002, 2004; RIESSMAN, 2008, SCHÜTZE; 2014). 

Considera-se narrativa o relato oral e retrospectivo de experiências vivenciadas pelo 

sujeito em seus contextos de ação, feito pessoal e diretamente a um ouvinte (SCHÜTZE; 

2014).  O seu uso como estratégia de pesquisa qualitativa baseia-se no entendimento de que, 

ao serem estimuladas a narrar uma situação, as pessoas recordam-se do que ocorreu e são 

instadas a organizar sua experiência em uma sequência de acontecimentos conectados de 

modo temporal ou causal (RIESSMAN, 2008; SCHÜTZE; 2014).  

É importante notar que é por meio do enredo, que se constitui a partir da organização 

dos acontecimentos em sequência causal, não cronológica, que a história adquire sentido e 

fornece o contexto em que os elementos da narrativa – acontecimentos, atores, intenções, 

conceitos, lições e relações – são compreendidos (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002). 
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Como salienta Schütze (2014), a narração de histórias vivenciadas pessoalmente leva não 

somente à informação das ações em si, mas também às consequências do que ocorreu na 

forma de novas ações. 

Sob essa perspectiva, ante o propósito de aprofundar a compreensão do fenômeno da 

desaprendizagem individual e de suas implicações para a aquisição de novos aprendizados, as 

vivências de desaprendizagem dos gestores foram tomadas como o foco de análise nas 

narrativas, sem, contudo, desconsiderar o contexto mais amplo e social no qual as 

experiências foram vividas e interpretadas (FLICK, 2004; RIESSMAN, 2008). 

 

 

3.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

Os sujeitos da pesquisa foram 20 gestores que experienciaram um evento de F&A em 

suas vidas profissionais. Para a seleção dos participantes, foram levados em conta os seguintes 

critérios: estar atuando como gestor no momento da efetivação da operação de F&A; no caso 

de aquisição, ser gestor na organização que foi adquirida; e ter a atribuição de coordenar o 

trabalho de outras pessoas, e a responsabilidade pela alocação de recursos organizacionais 

(econômicos e/ou financeiros), em qualquer nível hierárquico. 

A maior parte dos gestores – 13 deles – foi acessada diretamente pelo pesquisador, 

pelo envio de convites e indicações pessoais, e os outros sete acessados por meio do setor de 

recursos humanos da empresa em que trabalham. A definição da quantidade de participantes 

deu-se pelo critério da saturação dos dados, bem como pela observância da recomendação 

quanto ao número máximo de entrevistas individuais a ser realizada pelo pesquisador, que se 

situa entre 15 e 25 (GASKELL, 2002), como forma de manter a qualidade das análises.  

No Quadro 3, são relacionados os sujeitos da pesquisa, tendo sido atribuídos nomes 

fictícios a eles e às organizações em que trabalhavam quando ocorreu a F&A. A idade que 

consta do quadro é aquela informada no momento da entrevista e não do momento da F&A. 

 

 

 



64 
 

 
 

Quadro 3: Perfil dos gestores entrevistados 

Nome Idade 
 

Formação 
profissional 

Cargo ocupado no momento 
da F&A 

Nível 
hierárquico 

Nome da organização Segmento da organização Ano da 
F&A 

1. Alex 33 Sistemas de 
informação 

Gerente de pesquisa e 
desenvolvimento 

Gerência Antiga Sistemas Tecnologia da informação 2014 

2. Breno 54 Administração Gerente de atendimento ao 
cliente 

Gerência Banco Antigo Contact center 2006 

3. Carlos 43 Ciências 
Contábeis 

Auditor Sênior Supervisão Antiga Alimentos Indústria alimentícia 2009 

4. Douglas 40 Ciências 
contábeis 

Gerente de módulo de software Gerência Antiga Sistemas Tecnologia da informação 2014 

5. Eduardo 52 Comunicação 
social 

Diretoria de comunicação e 
marketing 

Diretoria Aviação A Aviação 2012 

6. Flávia 40 Ciência da 
computação 

Gestora de conta Coordenação Antiga Tecnologia Tecnologia da Informação 2007 

7. Gabriel 33 Sistemas de 
informação 

Coordenador de suporte Coordenação Antiga Sistemas Tecnologia da informação 2014 

8. Hugo 37 Administração Gerente de filial Gerência Antiga Sistemas Tecnologia da informação 2014 
9. Jairo 59 Engenharia 

mecânica 
Gerente de empreendimentos Gerência Petroquímica Tradicional Petroquímica 2008 

10. Joana 33 Gestão de RH Encarregada de suporte Supervisão Antiga Sistemas Tecnologia da informação 2014 
11. Leila 28 Administração Encarregada administrativa Supervisão Antiga Sistemas Tecnologia da informação 2014 
12. Marcos 50 Economia Supervisor de fábrica de ração Coordenação Antiga Alimentos Indústria alimentícia 2009 
13. Marta 65 Pedagogia Diretora acadêmica Diretoria Universidade Antiga Ensino superior 2014 
14. Otávio 55 Engenharia 

química 
Coordenador de projetos Coordenação Agroquímica Antiga Indústria agroquímica 1997 

15. Paulo 59 Engenharia Coordenador de produção Gerência Petroquímica Antiga Petroquímica 2010 
16. Pedro 48 Administração Diretor de recursos humanos Diretoria Aviação A Aviação 2012 
17. Roberto 41 Engenharia de 

controle de 
automação 

Engenheiro especialista 
  

Supervisão Petroquímica Antiga Petroquímica 2010 

18. Téo 33 Administração Executivo comercial Supervisão Shopping Tradicional Shopping center 2010 
19. Tereza 56 Letras Assessora da Administração Diretoria Universidade Tradicional Ensino superior 2007 
20. Wesley 27 Sistemas de 

informação 
Gerente geral de pesquisa e 
desenvolvimento 

Gerência Antiga Sistemas Tecnologia da informação  2014 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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3.3 TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

 

 

 Na coleta dos dados, foi aplicado o método da entrevista episódica proposta por Flick 

(2002), a qual combina elementos característicos das entrevistas narrativas e semiestruturadas, 

com a finalidade de facilitar o acesso a experiências vividas pelo sujeito em um determinado 

domínio e que se mostram na forma tanto de conhecimento episódico, quanto semântico. O 

conhecimento episódico, acessado por meio das narrativas, é aquele relativo à organização da 

experiência advinda de circunstâncias concretas e contextuais – tempo, espaço, pessoas, 

acontecimentos e situações. O conhecimento semântico, por sua vez, refere-se aos conceitos e 

suas relações, que são abstraídos e generalizados pela pessoa a partir das situações vividas, os 

quais se tornam explícitos por meio de questões concretas dirigidas (FLICK, 2002, 2004). 

Desse modo, considera-se que, para entender as interpretações trazidas pelo sujeito em 

relação a um determinado domínio e relativas a um fenômeno, é preciso levar em conta o 

vínculo sistemático entre esses dois tipos de conhecimento. As entrevistas episódicas são, 

portanto, tomadas como narrativas de experiências e de seu contexto gerativo, bem como 

relatos do processo de construção da realidade pelo sujeito (FLICK, 2004). 

Quanto às premissas a ser observadas quanto aos procedimentos relativos à entrevista 

episódica (FLICK, 2002, 2004), é importante garantir que o roteiro de entrevista contenha 

perguntas que eliciem narrativas sobre situações ou eventos experienciados pelo sujeito e 

relacionadas ao tema investigado, as quais são combinadas com questões mais gerais e 

voltadas a obter respostas com conteúdo de interesse pontual, tais como definições, conceitos, 

imagens e argumentações formuladas pelo sujeito. Também, a abordagem do pesquisador 

deve ser aberta o suficiente a ponto de permitir que o próprio sujeito escolha as situações ou 

eventos sobre os quais ele deseja contar e as formas com que serão relatadas, pois se 

considera que o ponto de referência para a seleção das situações a serem relatadas é o aspecto 

da relevância subjetiva para o sujeito. Esta compreensão é válida, inclusive, para o relato de 

outras situações escolhidas pelo sujeito, de acordo com seus critérios de atribuição de 

importância. 

Assim, denota-se que a entrevista episódica seja útil na geração dos seguintes tipos de 

dados (FLICK, 2002, p. 131, grifos do autor), os quais se buscam também por meio desta 

pesquisa:  

Narrativas de situação em diferentes níveis de concretude. 
Episódios repetidos como situações que ocorrem regularmente, não mais baseadas 
em uma referência local ou temporal clara. 
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Exemplos, que são abstraídos de situações concretas, e metáforas, que vão desde 
clichês até estereótipos. 
Definições subjetivas [...] quando explicitamente perguntadas. 
Ligadas a estas definições, proposições argumentativo-teóricas, por exemplo, 
explicações de conceitos e suas relações.  

 

 Na realização das entrevistas individuais, foi utilizado um roteiro semiestruturado, 

desenvolvido em consonância com os objetivos específicos da pesquisa. Deste roteiro, 

constaram as seguintes perguntas, consideradas definitivas após a realização de três 

entrevistas em caráter de pré-teste: 

a) Você pode contar para mim como foi sua experiência de vivenciar a fusão ou 

aquisição (F&A) da empresa em que você trabalhava? 

b) Qual o cargo você ocupava no momento da F&A, quais eram suas principais 

atividades e o número de pessoas que coordenava? Há quanto tempo na empresa e no cargo? 

c) O que aconteceu na organização logo após a F&A? 

d) Houve mudanças em relação ao trabalho que você fazia? O que mudou? 

e) Nessa pesquisa, eu estou analisando as situações de desaprendizagem vivenciadas 

por gestores. Para mim, desaprendizagem é o processo pelo qual a pessoa, em função de uma 

determinada situação, abre mão ou abandona antigos aprendizados, como conhecimentos, 

formas de pensar e comportamentos. Esta ideia de desaprendizagem, como eu descrevi, faz 

sentido para você? Se não, por quê? 

f) Em função do evento de F&A, foi necessário desaprender algo? Se sim, conte para 

mim como foi essa situação de desaprendizagem.  

g) Perguntas usadas para detalhar o relato, usadas quando se mostrou necessário: 

• Para você, por que foi importante desaprender? 

• Para você, foi fácil ou difícil desaprender? 

• O que o ajudou a desaprender, como aspectos relacionados a você e à 

organização? 

• Há algo que o atrapalhou nesse processo de desaprendizagem? 

h) O fato de desaprender ajudou-o a adquirir algum aprendizado novo? Como foi isso? 

i) Com base em sua experiência, como você relaciona desaprender e aprender – ou o 

contrário, aprender e desaprender? 

j) Há algo que não foi abordado nas perguntas que você gostaria de dizer? 

k) Perguntas de caracterização do entrevistado: idade, formação e situação profissional 

atual.  
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 Antes das entrevistas, realizadas pessoalmente ou via computador, por meio do uso de 

Skype, foi entregue aos gestores o termo de informação ao participante, do qual constavam: o 

objetivo da pesquisa, os procedimentos de coleta dos dados, o compromisso quanto ao 

anonimato dos participantes e das organizações mencionadas, e a informação quanto ao 

consentimento livre e esclarecido de participação na pesquisa. Cada gestor concedeu uma 

entrevista apenas, e o intervalo de duração das entrevistas foi de, aproximadamente, 40 a 70 

minutos.  

 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Os dados coletados, durante as entrevistas com os gestores, foram analisados por meio 

do método da análise temática de narrativas (RIESSMAN, 2008). Por este método, o 

conteúdo da narrativa, ou seja, o que foi dito pelos sujeitos da pesquisa sobre um evento ou 

experiência, ganha relevância em relação aos demais elementos da narrativa, tais como o 

modo pelo qual a história é narrada, a estrutura do discurso escolhida pelo sujeito foi dito e a 

audiência considerada pelo narrador. Nessa linha, a análise temática de narrativas baseia-se na 

tradição da pesquisa qualitativa de promover teorizações baseadas em casos, a partir da 

identificação de elementos temáticos comuns aos sujeitos da pesquisa, aos eventos reportados 

e às representações e ações deles decorrentes (RIESSMAN, 2008, p. 74). 

Com base na revisão de estudos que tomaram o método da análise temática de 

narrativas, Riessman (2008) aponta algumas premissas a ser levadas em conta em sua 

aplicação. Primeiro, observa que a pesquisa narrativa é guiada por alguma teoria prévia sobre 

o fenômeno investigado, ao mesmo tempo em que se busca a elaboração de novos elementos 

teóricos a partir dos dados. Em segundo lugar, em vez de fragmentar a narrativa em 

categorias, é importante manter a unidade de sequências mais ou menos longas de narrativas, 

como forma de preservar os elementos essenciais da história e seus detalhes, para fins de 

interpretação pelo pesquisador. Terceiro, por meio da análise narrativa busca-se manter a 

centralidade do caso, o que significa levar em conta que a história narrada é situada e pouco 

apropriada para suportar explicações genéricas. 

Desse modo, mediante transcrição integral e literal das entrevistas, foram adotados os 

seguintes procedimentos para a análise dos dados da pesquisa, os quais foram elaborados a 
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partir das abordagens de análise temática de narrativas apontadas por Riessman (2008) e dos 

procedimentos de codificação temática propostos por Flick (2004): 

a) leitura das entrevistas transcritas, com a finalidade de identificar e ordenar, causal e 

cronologicamente, as ações e experiências vivenciadas, bem como os elementos relativos ao 

contexto de ação em que se deu o relato; 

b) composição das narrativas recontadas; 

c) envio, por e-mail, das narrativas aos respectivos sujeitos, para validação da 

interpretação dos dados realizada pelo pesquisador. Seis gestores responderam, dos quais, 

cinco validaram a narrativa recontada na íntegra (Alex, Carlos, Gabriel, Marcos e Otávio), e 

um, apenas, solicitou alterações em dois trechos transcritos literalmente, com a finalidade de 

ser mais claro em relação ao que ele quis dizer (Douglas); 

c) leitura das narrativas, com o objetivo de delimitar os domínios temáticos presentes e 

identificar seus elementos;  

d) agrupamento das unidades de análise, identificadas em todas as narrativas, 

conforme categorias presentes em cada domínio temático; 

e) análise da matriz temática, com o propósito de identificar as subcategorias 

associadas a cada elemento temático;  

f) análise e discussão dos dados, conforme domínios temáticos, seus elementos e as 

subcategorias destes. Por exemplo: um dos domínios temáticos foi a desaprendizagem dos 

gestores no contexto das mudanças geradas pelo evento de F&A, que tem como um de seus 

elementos os tipos de mudanças na organização e no ambiente de trabalho, que, por sua, vez 

possui algumas subcategorias, como a modificação de políticas e processos de trabalho. 

 Salienta-se que, apesar de muitos dos gestores terem vivenciado as situações de 

desaprendizagem nas mesmas organizações, nesta pesquisa, não houve a intenção de analisar 

ou discutir os “casos de desaprendizagem” das organizações e, por isso, cada uma das 

narrativas apresentadas, na sequência, diz respeito, apenas, à vivência de cada um dos 

gestores.  

Por último, considera-se relevante apontar as limitações impostas pelo método 

adotado. Entre as restrições do processo narrativo, apontadas por Schütze (2014), salienta-se a 

possibilidade de ter havido hesitação por parte dos gestores em relatar ações que, porventura, 

se mostrassem contrárias aos seus interesses ou que não pudessem ser justificadas. Isto pode 

ter acontecido, por exemplo, com os gestores que foram acessados por meio da área de 

recursos humanos da empresa em que trabalham, pelo receio de que algo do que contassem 

pudesse gerar problemas junto à organização, uma vez que foi informado a eles que o 



69 

 

pesquisador forneceria à organização, a pedido da gestora de recursos humanos, um relatório 

sucinto contendo os principais aspectos sobre a visão dos entrevistados em relação ao 

processo de F&A e as mudanças efetivadas, e aos aprendizados adquiridos. 

Em relação a esses mesmos sujeitos, verifica-se outra limitação, no entanto, relativa ao 

que Jovchelovitch e Bauer (2002, p. 101) chamam de “agenda oculta”, ou seja, a situação em 

que o entrevistado busca promover seus pontos de vista interesses por meio da entrevista. Isto 

foi observado pelo pesquisador em relação a alguns gestores, que buscaram expor suas 

insatisfações e receios em relação à empresa.  

Também, julga-se a ocorrência de uma terceira limitação, advinda do reconhecimento 

de que, durante a narração, uma pequena parte dos gestores evidenciou ter tido alguma 

dificuldade para recordar-se das ações vivenciadas e outra parte para fazer elaborações sobre 

as situações ocorridas, o que caracteriza uma limitação quanto à desenvoltura para articular as 

ideias e à capacidade perceptiva (CRESWELL, 2013).      
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4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DOS DADOS: AS NARRATIVAS DE 20 GESTORES, SOBRE A 

SITUAÇÃO DE DESAPRENDIZAGEM VIVENCIADA 

 

 

 Nesta seção, são apresentadas as narrativas dos vinte gestores entrevistados. Ainda que 

estejam na forma de histórias recontadas, pelo autor desta pesquisa, salienta-se que se buscou, 

sempre que possível, não interferir no conteúdo dos relatos feitos pelos participantes da 

pesquisa. Isto implicou a busca pela manutenção de características próprias de cada 

entrevistado, expressas por meio do vocabulário usado. 

 Por isso, nas narrativas que se seguem, é, frequentemente, feito o uso de aspas duplas 

para indicar citações diretas de trechos da fala do entrevistado com até três linhas de extensão, 

bem como figuras de linguagem, linguagem muito informal e termos utilizados para se referir 

à desaprendizagem. Sobre este último, uma vez que a pesquisa teve, dentre outros, o propósito 

de compreender a natureza da desaprendizagem, tomou-se o cuidado de apontar, claramente, 

os termos usados pelos participantes. Também, ressalta-se que os parágrafos foram 

numerados com o objetivo de indicar, posteriormente, na análise dos resultados, a localização 

dos trechos das narrativas dos quais foram derivadas as categorias temáticas. 

 Após a apresentação de todas as narrativas, seguem-se a análise e discussão dos 

resultados. 

 

 

4.1.1 A narrativa de Marcos: aprendendo a fazer de um modo diferente. 

 

 

1 Marcos tem 50 anos e é bacharel em economia. Durante 20 anos, ele trabalhou na 

Antiga Alimentos, uma indústria alimentícia que, em 2009, fez uma fusão com uma de suas 

concorrentes, a Nova Alimentos. À época, com 44 anos de idade, ele ocupava a posição de 

supervisão de uma das diversas unidades de produção da empresa, coordenando o trabalho de 

uma equipe composta por, aproximadamente, cem pessoas. A empresa resultante da fusão 

recebeu o nome de Nova Alimentos. 
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2 Para Marcos, houve uma mudança cultural profunda em seu ambiente de trabalho, 

marcada pela implantação de diversas políticas e modelos de gestão que prevaleciam no 

antigo concorrente, das quais duas mudanças afetaram diretamente o seu trabalho: a alteração 

da estrutura gerencial de sua área e o aumento dos investimentos em manutenção industrial. 

Ele estava acostumado a um modo “bastante local de fazer gestão”, pois, antes, havia um 

gerente local – a quem ele reportava-se – que, além de vivenciar o dia a dia da operação local 

e conhecer suas especificidades, responsabilizava-se pelas decisões finais da unidade que 

Marcos supervisionava. Contudo tal função de gestão foi eliminada, e Marcos passou a 

reportar-se a um gestor regional, lotado em outro estado, o que fez com que muitas das 

questões que eram dirigidas ao gerente local se tornassem atribuições suas, levando ao 

aumento de suas responsabilidades. 

3 Na Antiga Alimentos, ele havia aprendido também que, ao mesmo tempo em que 

equipamentos e peças industriais deveriam ser utilizados ao máximo em relação à vida útil 

prevista, era importante evitar realizar ações de manutenção preventiva e de reposição. Apesar 

dos problemas que levavam a “quebras” da produção, esse método gerava custos mais baixos 

e “era o jeito certo de fazer”. Todavia, com a fusão, foi instituída uma nova política de 

manutenção industrial, que previa a prática de princípios de manutenção preditiva e um 

aumento expressivo do orçamento para as ações de manutenção industrial. 

4 Marcos conta que foi “muito difícil” adaptar-se ao novo contexto e que a aceitação das 

mudanças implantadas em sua área de trabalho foi o principal desafio enfrentado, pois ele 

preferia que fosse mantida “a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de [fazer] gestão”. Em 

seu entendimento, o modo de fazer e de gerir que ele havia aprendido na Antiga Alimentos, 

durante muitos anos, estava certo, motivo pelo qual sua reação inicial foi pensar “opa, perdi o 

poder aqui, agora. Eu vou ter que esquecer tudo de bom que eu fiz para trás e vou ter que 

começar tudo de novo?”. 

5 Marcos, no entanto, compreendeu que seria preciso agir para manter-se em seu cargo 

de supervisão, inclusive, pela ameaça representada pela forte rivalidade que passou a existir 

entre os gestores das duas empresas concorrentes, que, agora, trabalhavam juntos. Isto se 

constituiu em um dos elementos que contribuíram para que ele buscasse assimilar e praticar o 

“novo jeito de fazer”, o que o levou a “ter que deixar de fazer muitas coisas”:  

A gente tinha uma linha de trabalho, de raciocínio, para a questão de 
manutenção na Antiga Alimentos que era totalmente inversa, era diferente na 
Nova Alimentos. Eu tive que, realmente, esquecer tudo que eu fazia com 
relação à gestão de manutenção, de perdas, de quebras de fábrica, para 
começar a fazer do jeito deles. 
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6 Para desaprender o modelo de gerenciamento da manutenção industrial que aprendera, 

foi preciso que Marcos fosse “convencido” de que, primeiro, a maneira que ele atuava estava 

errada e, segundo, de que o novo modo traria melhores resultados para a sua área e a empresa. 

Para isto, ele questionou bastante as premissas do modelo novo, até o ponto em que ficou 

evidente para ele “que essa era a forma correta de trabalhar”. Esse questionamento envolveu 

estudar e refletir sobre o novo modo de fazer, para, então, incorporá-lo ao seu modo de agir, 

uma vez que ele “não iria mudar só porque agora é a Nova Alimentos que manda”; havia a 

necessidade de compreender que o que era proposto representava uma alternativa melhor. 

7 Da mesma forma, em decorrência da eliminação do posto de gerência de fábrica local, 

Marcos teve que parar de agir de acordo com uma estrutura que, pela facilidade de acesso à 

gerência, tornava o processo de tomada e operacionalização de decisões ágil e descomplicado. 

Além disso, para ele, era “muito confortável” poder dividir a responsabilidade pelas decisões 

tomadas com o gerente local. Ele saiu, então, de uma situação “mais cômoda”, para uma em 

que, além de sentir-se “sozinho”, passou a ser “mais cobrado”: 

Imagina isso entrar na cabeça de quem era gestor da Antiga Alimentos: hoje 
eu respondia para um cara que estava aqui em [cidade-sede da empresa] e, a 
partir de amanhã, eu estou respondendo para um cara que vai ficar lá no 
[estado que sediava o escritório do novo gestor]. Então, isso foi bastante 
complicado no inicio da fusão, você esquecer um pouco a gestão localizada, 
para uma gestão regionalizada. 

 

8 Marcos salienta que se manter em seu cargo não foi a única razão pela qual ele buscou 

assimilar o processo de desaprendizagem. Ele cita que, também, sentiu-se motivado por seu 

desejo por crescimento pessoal e profissional, na Nova Alimentos. Por isso, ele enfatiza que 

não “esqueceu” o que foi desaprendido, uma vez que desaprender é “muito mais a capacidade 

de fazer diferente” daquilo que aprendeu: 

Desaprender, eu diria que é mais no sentido de fazer uma coisa nova. 
Desaprender não é questão de esquecer, é fazer algo diferente daquilo que 
você está fazendo, do que faz hoje. [...] O desaprender é a questão da não 
resistência, não resistência às mudanças. Eu tenho que desaprender para eu 
aprender outras coisas. 

 

9 Como ele indica, para fazer diferente, é preciso, algumas vezes, adquirir novos 

aprendizados, em relação ao que sua desaprendizagem foi importante: 

Foi uma mudança drástica e rápida. [...] Mas, para mim, foi muito bom, na 
questão de aprendizado. Foi um aprendizado fantástico. Eu tinha tido um 
aprendizado antes, mas da Antiga Alimentos para a Nova Alimentos foi um 
aprendizado fantástico, no sentido de crescimento pessoal.  
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10 Entre os aprendizados apontados por Marcos, encontram-se a capacidade de exercer 

uma gestão mais complexa, o conhecimento de novas premissas e formas para fazer a gestão 

do processo de manutenção industrial, e a capacidade de promover mudanças no próprio 

comportamento. Os novos conhecimentos foram agregados àqueles que ele já possuía, que, 

em sua visão, não foram perdidos: 

Eu poderia até voltar e fazer do jeito que eu fazia, mas não porque eu vou 
achar que essa é a melhor maneira, é por uma questão de estrutura [...] porque 
a empresa não teria estrutura, condição, não tem tecnologia, não tem toda uma 
base para fazer dessa maneira, mais correta.  

 

11 Marcos relata que alguns fatores pessoais e ações praticadas pela empresa o ajudaram 

a lidar com o processo de desaprendizagem pelo qual passou. Ele menciona que foi 

importante exercer seu controle emocional, para apreender as situações novas que surgiam e 

administrá-las: “você tem que saber assimilar, saber conversar e se posicionar [...] e a emoção 

tem que ficar um pouco de fora”. Com isso, ele entende que pôde adotar, mais facilmente, 

uma postura “profissional”, no sentido de que: 

Se você ficar enraizado no antigo, não funciona. O resultado é para o 
momento; no momento, a empresa é qual? É esta? Então, o meu resultado, 
agora, vou apresentar para esta empresa. Você não pode ter muito amor, 
vamos dizer assim. Você tem que responsabilidade para com aquilo que você 
tem que entregar, para o que você está sendo pago.  

 

12 Para promover sua desaprendizagem, Marcos elucida que foi importante, igualmente, 

o trabalho realizado pela administração da empresa, de buscar desenvolver uma cultura 

própria, para que não prevalecesse a identidade de apenas uma das empresas que deram 

origem à fusão: “esse trabalho cultural estabilizou a empresa; buscou-se o que tinha bom na 

Antiga Alimentos, buscou-se o que tinha de bom na Nova Alimentos e fez um balanço 

mesmo. Aí que a coisa caminhou”. 

13 Por fim, ele cita mais uma ação desenvolvida pela empresa, que o ajudou a perceber os 

ganhos que poderia ter ao deixar de lado algumas das formas de agir às quais estava 

acostumado: as visitas a outras unidades industriais da empresa, localizadas em outras 

regiões. Isto permitiu a Marcos “conhecer outros locais, pessoas, conversar, ver que o mesmo 

processo – o meu – era feito de forma diferente em outra fábrica”. Conforme ele mostra: 

Quando eu via o resultado de outra fábrica, que era melhor do que o da minha, 
que era da Nova Alimentos, eu queria correr atrás disso. Eu queria conhecer 
como o cara estava fazendo para dar certo, para eu fazer também. Isso que me 
motivou. Eu sou movido por resultados, então, quando eu vi que a minha 
fábrica estava inferior a uma fábrica do mesmo porte, que era da Nova 
Alimentos, eu me interessava bastante, ir lá ver, ligar, conversar. 
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14 Após cinco anos da fusão, Marcos foi desligado da Nova Alimentos. Ele, então, optou 

por empreender nos negócios, abrindo uma pequena empresa no ramo de alimentação, na qual 

se encontra, atualmente. 

 

 

4.1.2 A narrativa de Tereza: “não há desaprender sem aprender”. 

 

 

1 Tereza tem 55 anos e formou-se em letras. Em 2007, uma empresa de investimentos 

adquiriu participação acionária na Universidade Tradicional, instituição de ensino superior em 

que ela trabalhava há nove anos. À época, Tereza tinha 46 anos e ocupava a posição de 

assessoria acadêmica, com a atribuição de coordenar o trabalho de uma equipe composta por 

20 pessoas, responsável, dentre outras atividades, pela gestão pedagógica dos currículos e pela 

capacitação de professores. 

2 A aquisição representou uma mudança brusca no dia a dia da organização, em que a 

“gestão era uma coisa meio familiar e passou, de repente a ser um grupo maior”, de capital 

aberto. Mediante o aporte de recursos financeiros, levado a efeito pela empresa de 

investimentos, a Universidade Tradicional, em pouco tempo, expandiu de modo significativo 

o número de cursos e alunos, sobretudo em outras cidades, por meio da aquisição de outras 

instituições de ensino. Além do aumento da complexidade da gestão acadêmica, outros 

elementos passaram a impactar o trabalho de Tereza, notadamente, as novas políticas que 

salientavam a importância dada ao gerenciamento financeiro, na organização: 

Tinha algumas situações com as quais eu não concordava [...] Comprou aquela 
instituição e a primeira coisa que chegava lá era o financeiro. Até aí concordo. 
Só que ao invés de levar o acadêmico junto para fazer essa transformação com 
alunos, com professores, com a própria comunidade externa, não. O financeiro 
já chegava, já mudava toda a estrutura dentro daquilo que era padrão para 
todas as instituições. Isso gerava muito conflito. E aí quando o acadêmico 
chegava para fazer as mudanças, ele já era recebido com bastante 
agressividade. Aí, quem tinha que contornar a situação era o pessoal do 
acadêmico, éramos nós. 

 

3 A partir de então, Tereza passou a lidar com novas diretrizes estabelecidas para o 

formato das estruturas curriculares do curso, com a finalidade de atender às estratégias 

adotadas, pela alta administração, para alcançar o desempenho operacional e econômico-

financeiro esperado para a Universidade. Ela, no entanto, não concordava com tais 
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modificações, uma vez que geravam efetivos negativos sobre a qualidade do serviço prestado 

ao aluno: 

Eram mudanças na estrutura curricular que encaixavam demais algumas 
disciplinas de núcleo comum e retirava a especificidade. [...] Em algum 
momento, a preocupação com essa questão era tão grande que você acabava 
atropelando a formação do aluno, quer dizer, faltava componente pedagógico, 
faltava componente específico de formação para ele e isso era uma coisa com 
a qual eu não concordava. Era um ponto, também, que a gente batia pesado lá 
no financeiro. Financeiro ganhava sempre, era uma questão assim, 
complicadíssima, o setor financeiro sempre ganhava essas discussões. 

 

4 Além disso, os coordenadores de curso passaram a ter responsabilidade sobre a 

execução de tarefas relativas às questões financeiras dos cursos, tais como planilhas de custos, 

que, pelo tempo que demandavam, fez com que eles tivessem menos tempo para dedicar-se às 

questões acadêmicas que envolviam o curso, professores e alunos. Isto, igualmente, trouxe 

dificuldades para o trabalho de acompanhamento da qualidade dos processos acadêmicos, 

realizado, por Tereza, junto aos coordenadores: 

Se o coordenador não pode desenvolver o trabalho de aconselhamento 
pedagógico do professor, quem vai fazer isso? Se ele tem que ficar fazendo 
planilha de custo, em que momento ele vai trabalhar com esse professor para 
que ele receba a orientação ou a ajuda que precisa para ter um desempenho 
melhor na sala de aula? 

 

5 Como relata Tereza, tais mudanças levaram ao estabelecimento de um conflito entre 

os seus princípios e valores em relação à educação, e aquilo que lhe era pedido para fazer. 

Pela sua compreensão, elementos importantes para o aprendizado do aluno não podiam ser 

deixados de lado por motivos financeiros, dado que o compromisso pessoal com a educação 

envolve “um compromisso em oferecer aquilo que é importante para o aluno, não para você”. 

Não obstante, Tereza acredita que foi preciso “fazer uma adequação” de seus conceitos, com 

o propósito de atender às novas diretrizes que priorizavam as necessidades financeiras da 

organização: 

A gente que é da área da educação, formada na universidade pública, tem toda 
essa ideia, às vezes, de questões muito puristas. E quando você vai para uma 
universidade particular, que tem um capital envolvido, os conceitos não são os 
mesmos, não é? Como a questão financeira era uma questão relevante e, 
muitas vezes, a questão acadêmica, pedagógica, entrava em conflito, eu 
precisava buscar um equilíbrio para isso. [...] Então, eu acho que nesse sentido 
do que você coloca eu acho que sim, acho que foi um desaprender. 

 

6 Tal adequação significou, para Tereza, “abrir mão de alguns princípios, de alguns 

valores” seus sobre a melhor forma de promover a educação, os quais, entretanto, não foram, 
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simplesmente, esquecidos ou perdidos. Para ela, o desaprendizado que vivenciou envolveu 

um “processo de aprender algo novo e reaprender aquilo que eu já sabia de outra forma”: 

Quando eu falo em reaprender, que aquilo [o aprendizado antigo] serve como 
base, eu penso o seguinte: tudo o que você aprendeu, em algum momento, ele 
vai ser utilizado nas situações que se apresentam na sua vida, seja pessoal ou 
profissional. Tudo o que você apreendeu são ferramentas, elementos que estão 
ali e que você vai utilizar. 

 

7 Tereza esclarece que ter que realizar o seu trabalho de gestão pedagógica em 

consonância com normas e procedimentos financeiros, como os apresentados pela nova 

gestão da Universidade Tradicional, era algo novo para ela, uma vez que, até aquele 

momento, sua trajetória profissional havia sido voltada à área acadêmica: “Na hora de 

adquirir o material para os professores, por exemplo, não era eu quem tinha que me preocupar 

com quanto isso ia custar, qual era o custo disso”. Por isso, ela considera que se tratou de um 

aprendizado novo, que ocorreu por meio de alguma transformação do conhecimento anterior:  

Houve momentos em que eu falei: ‘Não, realmente, acho que essa ideia que 
eu tinha ou da forma como eu via isso não funciona mais’. Como essa questão 
de ter uma visão mais ampla da instituição, quando você vê a questão 
financeira numa dimensão mais macro. Então, isso, por exemplo, deixou de 
lado a visão que eu tinha mesmo daquele universo menor, que era só o 
universo acadêmico pedagógico mesmo.  

 
8 Com base tanto na desaprendizagem experienciada, quanto em sua vivência 

profissional, Tereza avalia que “não há desaprender sem aprender”, pois não lhe parece 

possível desaprender um conceito, valores ou determinada visão sem que um novo 

aprendizado preencha o “vazio” deixado pela desaprendizagem. Desaprender e aprender são 

necessários, inclusive, para resolver a situação profissional que levou à necessidade do 

desaprendizado. Em suas próprias palavras: 

O desaprender não significa que você não tenha mais nenhum conhecimento 
para utilizar; pelo contrário, o desaprender, na minha concepção, significa que 
você abriu mão de uma coisa, mas você colocou outra no lugar. Porque, sem 
aprendizado, como é que você age? Não é? É o aprendizado que define as suas 
ações, é o que você aprendeu que vai dizer: ‘Daqui para frente, eu vou agir 
assim’, 

 

9 Ainda que, decorridos alguns anos, Tereza reconheça que a situação que experimentou 

foi enriquecedora, não só para a sua atuação profissional, mas também para a sua visão de 

mundo, ela tem em conta que, naquele momento, tratou-se de uma vivência “desgastante”, à 

qual foi preciso submeter-se em decorrência das exigências do ambiente de trabalho. Mesmo 

que ela não concordasse com as novas diretrizes que passariam a prevalecer, foi preciso 

adaptar-se: 
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Porque, uma, era o meu trabalho, era a minha função e em nenhum momento 
foi dito assim: ‘Não, vamos considerar o que você está fazendo’. Quer dizer, 
quando vinha uma decisão, do tipo ‘não, nós vamos mudar isso’ – o nosso 
nível era gerencial, que era o segundo nível; o nível superior já era a direção, 
era a direção geral – quando chegava, era assim: ‘Adapta’.  

 

10 Por isso, Tereza afirma que, em sua adaptação e desaprendizagem, contribuiu a atitude 

de “fazer do limão a limonada”, ou seja, mesmo que houvesse a necessidade de abrir mão de 

princípios e valores, e adaptar-se às novas exigências da gestão superior, ainda assim, era 

preciso desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível. Por meio dessa postura, 

acrescenta, era possível “atender àquela ansiedade pedagógica que a gente tinha de deixar um 

trabalho melhor com a educação, com o ensino”. 

11 Decorridos, aproximadamente, dois anos da aquisição da participação acionária na 

Universidade Tradicional, Tereza foi instada a iniciar um novo processo de adaptação, 

envolvendo a mudança de suas atribuições e a redução de sua remuneração. Desta vez, porém, 

ela não se dispôs a adequar-se ao que lhe proposto e optou, então, por se desligar da 

Universidade Tradicional: 

Isso tira de você aquele... eu acho que não é o empenho, mas tira o brilho, 
aquele interesse, aquela paixão pelo que você está fazendo, ofusca um pouco. 
Chega uma hora que você fala: ‘Nossa, acho que eu não estou trabalhando 
por aquilo que eu acredito, eu estou trabalhando por aquilo que eles querem 
que seja feito’. 

 

 

4.1.3 A narrativa de Gabriel: oportunidade de desenvolvimento profissional. 

 

 

1 Gabriel tem 33 anos e é formado em sistemas de informação. Por seis anos, trabalhou 

na Antiga Sistemas, uma empresa desenvolvedora de softwares para gestão empresarial que, 

em 2014, foi adquirida por uma de suas concorrentes, a Nova Sistemas. Nesse ano, ele 

ocupava a posição de coordenação de suporte de um dos módulos do principal software 

comercializado pela empresa, supervisionando o trabalho de uma equipe composta por oito 

pessoas.  

2 Pouco tempo após a aquisição do negócio pela Nova Sistemas, Gabriel passou a atuar 

como coordenador geral de suporte, tornando-se responsável por uma equipe com 50 pessoas. 

Mesmo com a promoção que recebeu, ele avalia que, nos primeiros meses, a sua “adaptação” 

à nova situação de trabalho representou um “desafio” a ser superado, tanto pelas mudanças na 

forma de trabalhar, quanto pelo medo de ser demitido: 
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No começo, foi a questão de adaptação mesmo, adaptar às regras em si, 
porque a gente não tinha regras, objetivos. Então, vem o medo – como ser 
humano tem o medo – o medo de ‘vão me mandar embora amanhã, vão me 
mandar embora amanhã, vão me mandar embora amanhã’. Sempre era esse 
medo. [...] Aí, tudo o que a gente fazia e tinha alguma coisa de errado que 
acontecia, falava ‘Opa, espera aí, se acontecer alguma coisa de errado, vão me 
mandar embora’.  

 

3 Ele relata que, antes, apesar de haver pessoas que eram designadas como líderes e 

coordenadores das equipes de trabalho, estas não tinham “um papel completo de líder, no 

suporte da organização”. Normalmente, havia a centralização da gestão, o que levava as 

pessoas – mesmo aquelas que tinham um coordenador ou gerente – a resolver os problemas 

diretamente com os donos, que eram, também, os diretores da empresa. Além disso, muitas 

atividades que não eram adequadas para um gestor eram realizadas por Gabriel, como 

controles da área financeira. Por isso, sua avaliação de que, na verdade, ele “não tinha um 

papel de gestor”, mas, sim, “de técnico meio gestor, em alguns momentos”. 

4 A partir da aquisição do negócio pela Nova Sistemas, o papel dos gestores foi alterado, 

pelo o que Gabriel, além de receber capacitação em gestão e liderança, passou, efetivamente, 

a cumprir o papel de líder de sua equipe de trabalho. Ele, que, antes, tinha apenas o dono da 

empresa como seu superior, passou a responder para diversos outros gestores, em cadeia, o 

que representou uma nova dinâmica na sua atuação profissional, considerada de maior 

responsabilidade e benéfica para a sua carreira. 

5 A forma de atender e relacionar-se com o cliente foi, igualmente, modificada de modo 

substancial, tornando-se profissionalizada. Antes, não havia um sistema de controle de 

atendimento aos chamados abertos pelos clientes, os quais, muitas vezes, buscavam a 

intervenção dos donos da Antiga Sistemas para receber atendimento imediato. Com a 

redefinição dos procedimentos e a implantação de novos controles pela Nova Sistemas, isto 

mudou:  

Deixou de ter aquilo: ‘Eu conheço o dono, então, vou ligar para ele porque 
ele vai mandar a pessoa fazer’. Também, é um fator que afetou muitos 
clientes, foi um baque para os clientes, porque eles ainda não acostumaram 
com essa questão de esperar a sua vez para ter o atendimento. Uns querem 
passar [na frente], ficam reclamando... 

 

6 Ainda, as políticas de benefícios concedidos aos empregados e de cargos e salários 

foram aprimoradas, por meio do estabelecimento de processos para a avaliação do 

desempenho das pessoas e para análise de concessão de aumentos salariais e promoções: 

Na gestão anterior, se a dona gostasse de você, ela te dava aumento. Se ela 
criasse alguma birra com você, você não tinha aumento. Hoje não, está tudo 
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organizado, você tem até que teto você pode ganhar, no cargo que você está. 
Se você tiver aumento acima do cargo que você está, você muda de cargo. 

 

7 Para atuar em seu novo papel de gestor e líder de equipe, Gabriel teve que buscar a 

modificação de alguns aspectos de seu comportamento, a começar por tendência de “ser 

muito bom” com as pessoas que coordena: 

A questão que eu estou deixando de lado agora é de ser muito bom, eu tenho o 
coração muito bom. Eu aprendi que para ser gestor, tem momentos que você 
tem que ser um pouco bravo, tem hora que tem pegar uma advertência e 
aplicar no colaborador, porque você já falou com ele e ele não cumpriu. [...] 
Alguns métodos de conversar que eu utilizava eu vi que se você conversar 
muito, não adianta. Têm pessoas que, se você conversar, muito, muito, muito, 
muito, cobrar, cobrar, cobrar, não melhorar, vai continuar mesma coisa. Só vai 
melhorar quando você aplicar alguma coisa mais rígida em cima dele. 

 
8 A constatação, feita por Gabriel, da necessidade de promover esse desaprendizado 

deu-se por meio de um feedback do gerente geral de sua unidade, o qual, mediante a 

apresentação de indicadores de desempenho das equipes, frisou a necessidade de os gestores 

serem mais rígidos no controle dos empregados. Com isso, ele enfrentou “um conflito 

interno” em relação a adotar a nova forma de agir, mas compreendeu que era preciso 

abandonar a maneira de agir antiga, por exigência do novo contexto organizacional. Ele 

sinaliza que tal conflito teve origem em sua crença de que o ato de conversar é o melhor 

caminho para as pessoas corrigirem seu comportamento: 

Eu acho que conversar é muito bom, pela linha de que venho, a minha crença, 
o meu é pai é pastor, então, eu, no meio evangélico, aprendi muito a 
conversar. Vejo muito a experiência do meu pai que era pastor, porque lá a 
gente é mais de conversar com e não dar muita bronca. A gente sempre espera 
um líder. Mas assim, é de mim mesmo, mas, infelizmente, tenho que tirar um 
pouco, é a vida. 

 

9 Como Gabriel relata, para levar adiante a desaprendizagem pela qual passou, foi 

necessário desenvolver a compreensão de que, em função do novo papel que desempenhava, 

ele tinha a responsabilidade pessoal por alcançar determinados resultados, na organização:  

Eu gosto do meu emprego, eu gosto de trabalhar aqui, então, tenho que 
sustentar e parar: ‘Opa, espera aí, aqui é meu emprego, tenho que correr 
atrás, cumprir essas metas. Eu estou vendo que isso, realmente, está afetando 
meu lado, como profissional, porque eu tenho que gerar números’. [...] São 
coisas que começam a pegar e ver que tem mudar mesmo, não é mais a gestão 
anterior, não, a gestão anterior era dono, agora é você. 

 
10 Além disso, Gabriel percebeu que o valor de sua remuneração dependeria, em parte, 

do cumprimento das metas por sua equipe, cujo desempenho é afetado pelos comportamentos 

que ele adota como líder: 
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Porque se eu tenho a participação nos lucros, se eu não atingir a meta, eu não 
vou ter a participação nos lucros. Eu tenho que mostrar isso para ele: ‘Olha, é 
assim que você vai conseguir a participação nos lucros’. Aí que a gente 
começa a ter a visão do gestor mesmo. 

 
11 Assim, Gabriel aponta que, paralelamente à sua desaprendizagem, teve início a busca 

por novos aprendizados, necessários ao seu desenvolvimento como um gestor capaz de agir 

com as pessoas, conforme as exigências de cada situação: 

Com as reuniões que a gente teve, eu comecei a ver que eu tinha que dar mais 
de mim, deixar aquela cabeça antiga, que eu não era gestor e procurar ser um 
gestor, mesmo por conta própria. Também, com vídeos, estudando algumas 
coisas, lendo artigos, trocando experiências com outros gestores conhecidos 
de outras empresas. 

 

12 Pela experiência que vivenciou, Gabriel avalia que a desaprendizagem envolve 

“esquecer” ou “abandonar” os aprendizados que se mostram inadequados para a situação atual 

e, então, adquirir novos aprendizados, estes, sim, adequados à visão da organização: 

Desaprender é abandonar ou esquecer, por um momento. O desaprender, para 
mim, é aquilo que não vai servir mais. Eu penso assim, se eu utilizar, em um 
momento, um conhecimento errado, na minha vida ou na empresa, vamos 
esquecer daquele momento. Vou aprender de novo, começar outra caminhada 
do zero e ir aprendendo. E aquilo que eu fazia errado eu vou esquecer.  

 

13 Gabriel considera que sua desaprendizagem teve início com uma autoavaliação, em 

que tomaram parte os feedbacks recebidos de seus pares e de seu superior: 

Primeiro, eu tenho que fazer uma autoavaliação, eu me avalio. Como eu me 
avalio? Pelo o que as pessoas, em volta de mim, me demonstram: ‘Gabriel, 
isso aí está errado’. Se uma, duas, três pessoas falam isso para mim, tem 
alguma coisa de errado. 

 
14 Depois, ao compreender o que é preciso era desaprender, ele buscou identificar que 

aprendizados novos seriam necessários: 

E, a partir do momento, o que eu devo fazer? É igual à experiência que 
aconteceu muitas vezes comigo, a pessoa está te alertando, te orientando, 
então, aquela forma está certa. [...] Aí, tem que começar a aprender 
novamente, um aprender novo à empresa, que é a Nova Sistemas, no caso. Ou 
seja, esquecer o método antigo, da empresa antiga, que aquele método não é o 
correto para a empresa e aprender novamente com a situação de hoje. E a 
gente aprendendo, adquirindo mais conhecimentos do ponto de vista deles. 

 

15 Atualmente, Gabriel ainda trabalha na Nova Sistemas – ocupando a mesma posição – 

e  acredita que a empresa contribuiu muito para a sua carreira profissional: 

Então, assim, foi uma mudança [...] boa para os gestores, na questão da gestão, 
eles estão investindo em nós e, logicamente, a gente não é eterno aqui na 
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empresa, a gente pode sair e quando for para outro mercado, vai estar muito 
bem preparado, porque a Nova Sistemas investe muito em seus gestores. 

 

 

4.1.4 A narrativa de Wesley: “uma oportunidade de evolução profissional”. 

 

  

1 Wesley tem 27 anos e é bacharel em sistemas de informação. Durante três anos, 

trabalhou na Antiga Sistemas, uma empresa desenvolvedora de softwares para gestão 

empresarial que, em 2014, foi adquirida por uma de suas concorrentes, a Nova Sistemas. À 

época, ele ocupava a posição de coordenação de qualidade de software, supervisionando o 

trabalho de uma equipe composta por seis pessoas.  

2 Na visão de Wesley, as mudanças feitas após a aquisição da empresa trouxeram um 

“choque de cultura”, que teve consequências positivas e negativas para o seu contexto de 

trabalho. Alguns meses após a aquisição, ele foi promovido para o cargo de gerente geral de 

pesquisa e desenvolvimento, tornando-se responsável pela coordenação de trinta pessoas, 

dividas em diversas equipes de trabalho, o que, também, representou um desafio. 

3 Antes, por haver uma gestão considerada familiar, muitos dos processos de trabalho e 

de tomada de decisão não eram estruturados, uma vez que, ante qualquer necessidade de 

resolver problemas, bastava acionar os donos da empresa, os quais preferiam trabalhar de 

modo informal, principalmente, para dar agilidade ao trabalho. A partir da chegada da Nova 

Sistemas, no entanto, os processos organizacionais – como os de gestão de pessoas e de 

atendimento ao cliente – foram redesenhados, tornando-se mais bem estruturados e eficientes. 

4 A reestruturação dos setores que compunham a área de operações e a delimitação mais 

clara das atividades de cada um, também se mostrou uma mudança avaliada de modo positivo 

por Wesley. Após o período de adaptação das equipes envolvidas, tal ação fez com que as 

pessoas voltassem o seu foco para os resultados sob a responsabilidade de seu setor, sem, 

contudo, perder de vista a interdependência existente entre o desempenho dos diversos 

setores, o que contribuiu para a formação de uma postura de cooperação entre as equipes. 

5 Ainda, o nível de cobrança por resultados aumentou de modo expressivo, exigindo de 

Wesley a adoção de novos procedimentos, como “ter que montar relatórios, apresentar 

relatórios, especificar por que um resultado está negativo, explicar por que está tendo um 

atraso em um projeto”. Neste novo contexto, ele avalia que o seu papel de gestor ganhou 
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importância, com a redefinição de suas atribuições gerenciais e com a capacitação que o 

preparasse para exercê-las. Ele faz a comparação com o período anterior ao da aquisição: 

[Na Antiga Sistemas], não teve uma preparação para se tornar um gestor, foi 
gestor por necessidade, aprendendo no dia a dia [...] Com a aquisição, não, 
prepararam treinamento para os gestores, para eles entenderem o que, 
realmente, é um recrutamento, o que um bom líder deve fazer... Então, está 
tendo este processo para melhorar a qualidade da gestão de todas as equipes e 
era um ponto que a gente não tinha, você ia fazendo pelo que você achava. 

 

6 De outro lado, o principal aspecto negativo que decorreu da aquisição da Antiga 

Sistemas foi a lentidão gerada nas tomadas de decisão pela alta administração, pela criação de 

novos níveis hierárquicos e da burocratização dos processos decisórios. Como explica 

Wesley, “aquilo que eu conseguia resolver em meia hora, talvez passe dois ou três dias. Até 

passar pela fila que precisa cumprir, até chegar à pessoa que precisa dar a aprovação final, 

tem um processo mais lento”.   

7 Mesmo que Wesley tenha identificado muitos aspectos positivos nas mudanças feitas 

organização, ele teve que, todavia, lançar mão de algum esforço para “adaptar-se” aos padrões 

da Nova Sistemas: 

Quando você passa por um processo de aquisição [...] você tem que 
desaprender a maneira como você agia, a maneira que você cobrava algumas 
coisas, a maneira de apresentar alguns resultados ou os processos que 
existiam. Você acaba tendo que desaprender, esquecer aquilo lá e adaptar-se 
ao padrão da nova empresa em que você está, a empresa que adquiriu.   

 

8 Para ele, o desaprendizado mais marcante foi o de ter que se “desacostumar” a 

trabalhar com os donos ou diretores sempre por perto, cujo estilo informal de gerir contribuía 

para tornar ágeis as tomadas de decisões, e a obtenção de informações e autorizações. Ele 

lembra que, ao assumir a nova função gerencial, que implicava um nível de complexidade 

maior, sua necessidade de demandar a diretoria tornou-se frequente, intensificando a 

necessidade de agir de outro modo: 

Eu tive que mudar mais a questão da gente desacostumar muito com o nível 
dos líderes bem próximos, a diretoria bem do lado. Com essa mudança, com 
essa dificuldade, até eu conseguir ter um resultado, ter as respostas que eu 
precisava, demorava mais. Então, com isso, acabava que, em muitos 
momentos, frustrava... Eu estava acostumado a responder por uma equipe bem 
menor e tive que começar a responder por uma equipe maior, onde, além de eu 
responder por essa equipe maior, os resultados, aquilo que dependesse de 
aprovação da presidência e da diretoria demorava mais do que com a gestão 
anterior. 
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9 Wesley considera que dois elementos ajudaram-no a lidar com o processo de 

desaprendizagem vivenciado na Nova Sistemas. Primeiro, o papel desempenhado por seu 

líder, com quem Wesley buscou se comunicar, continuamente, sobre as ocorrências, 

dificuldades e conquistas do dia do dia, por meio do que ele obtinha as orientações e apoios 

necessários para lidar com os desafios. Do mesmo modo, para a adequada assimilação do 

desaprendizado, foi importante a condução de modo paulatino de parte das mudanças feitas na 

organização: 

Com a Nova Sistemas, todos – não só os gestores, mas todos os colaboradores 
– imaginaram que, agora, que foi adquirida já vai vir tudo de uma vez os 
processos. Mas não dá, também, para 'comprei, e amanhã você esquece tudo e 
vamos fazer assim'. Não tem como mudar tudo da noite para o dia. Então, 
acaba que tem alguns pontos que vai dando passos de formiguinha para ir 
mudando os processos que você utilizava, anteriormente, e adaptando ao 
padrão novo. E tem muitas coisas que você tem que esquecer como você agia, 
como que você definia seus processos, como que você cobrava um resultado e 
cobrar se uma maneira diferente. 

 

10 Pela experiência que vivenciou, Wesley entende que, ao desaprender algo, um novo 

aprendizado se segue, como forma de adaptar-se às necessidades existentes na organização: 

Desaprender são pontos, funções ou atitudes que a gente tinha e que chegou o 
momento que você fala assim 'Não, tenho que parar de ter essas atitudes'. 
Processos a que estamos acostumados e chega o ponto que você tem que falar 
'Não vou usar mais esse processo da empresa' E, quando precisar, é aprender, é 
você se adaptar ao novo processo da empresa, tanto processo organizacional 
ou até o processo de nível de gestão que eles necessitam. 

 

11 Ele aponta diversos aprendizados que adquiriu, a partir do momento em que iniciou 

sua adaptação ao novo ambiente de trabalho que se formou na empresa. Além de adquirir 

conhecimentos sobre gestão de pessoas (como controle de ponto, avaliação salarial e análise 

de produtividade) e liderança (como lidar com as pessoas da equipe, de acordo com as 

características de cada uma), ele aprendeu mais sobre desenvolvimento de softwares. 

Também, foi preciso aprender a aceitar o maior espaço de tempo levado para as tomadas de 

decisão gerenciais. 

12 Outro aspecto pelo qual Wesley avalia ter sido importante promover a 

desaprendizagem, de certos modos de agir e ter se adaptado à cultura da Nova Sistemas, é 

representado pela oportunidade de desenvolvimento em sua carreira profissional:  

Eu acho que o importante, a necessidade de adaptar, basicamente, já vai pela 
empresa que você está, que, querendo ou não, nós temos que nos adaptar à 
cultura nova dela. E eu, também, vi uma oportunidade, nessa adaptação, de 
uma evolução minha profissional mesmo: o cargo que eu tive que assumir, o 
nível de conhecimento que eu estava precisando de adquirir, o tipo de 
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liderança que eu estava assumindo. Então, eu vi nessa necessidade de me 
adaptar uma oportunidade de evolução profissional, também. 

 

13 Após, pouco mais de um ano, da aquisição da Antiga Sistemas, Wesley continua 

trabalhando na Nova Sistemas e ocupa a mesma posição. 

 

 

4.1.5 A narrativa de Breno: adaptação ao que era cobrado pela organização. 

 

 

1 Breno tem 52 anos e formou-se em administração. Por nove anos, ele trabalhou no 

Banco Antigo, em uma unidade de negócios de venda de serviços de cartão de crédito, que, 

em 2006, foi adquirida por um de seus concorrentes, o Banco Novo. Neste momento, Breno 

tinha 43 anos de idade e ocupava a posição de gerência de atendimento ao cliente, 

coordenando o trabalho de, em torno de, trezentas pessoas que compunham as equipes da 

central de call center. 

2 Inicialmente, houve o receio de que muitos dos empregados do antigo concorrente 

fossem demitidos, contudo, Breno notou que, na verdade, ocorreu o aumento da quantidade de 

cargos em nível de supervisão e gerência, o que, posteriormente, representou uma 

oportunidade de crescimento profissional para ele. Apesar disso, o período de “adaptação 

cultural” pelo qual Breno passou foi um momento de “muita tensão”, notadamente, pelos 

efeitos das mudanças, efetuadas na organização, sobre o trabalho dele.  

3 Para Breno, a característica distintiva entre as culturas duas organizações poderia ser 

encontrada na forma como buscavam equilibrar o atendimento às expectativas dos diversos 

públicos de interesse: 

Você vem de uma empresa americana, com modelos e práticas de gestão 
altamente eficazes, no sentido de ter um equilíbrio entre os elos, os 
constituintes que a gente costuma falar, que é a comunidade, acionista, o 
funcionário e o cliente. Então, o Banco Antigo tem essa visão muito clara e 
possui práticas de gestão que tenta equilibrar essas forças: o acionista puxa 
mais, a comunidade puxa mais, o funcionário, o cliente puxa mais. Ele tenta 
equilibrar essas forças. [...] Mas o que os funcionários do Banco Novo 
percebem é um certo desequilíbrio entre essas forças, onde o resultado 
financeiro, ou seja, o acionista, é o que pesa mais. 

 

4 Um dos efeitos dessa nova visão mostrou-se na ênfase, dada pela empresa, à obtenção 

de resultados, em detrimento do foco sobre como alcançá-los, o que se mostrou como algo 

negativo para Breno. Ele relata que, no Banco Antigo, os resultados do negócio eram vistos 
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“como uma consequência do como” as estratégias eram executadas e havia modelos de gestão 

bem definidos, para orientar os gestores – e as pessoas, de uma forma geral – sobre como 

proceder. No Banco Novo, por outro lado, havia uma premissa segundo a qual a definição do 

caminho para alcançar os resultados esperados era responsabilidade individual: 

A cobrança pelo resultado vem de uma forma diferente, é muito mais 
pragmática, muito mais direta. O resto, você tem que fazer: ‘Não vou te dar 
muito o caminho das pedras, você segue a política e as diretrizes da 
organização e traz o resultado’. [...] Aqui [no Banco Novo], é mais prática, de 
fato, o estudo, de busca e aprender com as melhores práticas; aqui [no Banco 
Antigo], é assim, mas em nível muito menos estruturado. 

 
5 O foco excessivo sobre o resultado financeiro do negócio trouxe impactos negativos, 

também, sobre as políticas de gestão de cargos e salários, em especial, para a concessão de 

aumentos decorrentes de promoções de cargos: 

No Banco Antigo, você ganhava a responsabilidade, no momento seguinte a 
recompensa – falando de benefícios, salário, tudo que está atrelado à nova 
função. [...] Dentro do Banco Novo, eu dou o cargo, a responsabilidade, as 
felicitações. E o salário, ‘vamos aguardar, vamos submeter para a matriz e 
aguardar o retorno’. Só depois do retorno é que o salário era modificado. 
 

6 Como era comum que as modificações salariais ocorressem somente após vários 

meses da mudança de cargo, Breno teve que passar a lidar com muitas situações de conflito 

envolvendo as pessoas das equipes que coordenava: “Crises bastante grandes para você 

manter o pessoal com motivação e coletividade, porque um funcionário insatisfeito pode gerar 

muitos problemas. Como você mantém o nível de satisfação de um funcionário que está tendo 

seu bolso impactado?”. 

7 Na busca pela “adaptação” ao que era cobrado pela organização, ou seja, a obtenção 

de resultados para o negócio, Breno deu-se conta de que sua crença sobre “como fazer 

gestão”, até então, baseada na premissa segundo a qual os gestores devem participar, 

ativamente, das tomadas de decisão pela alta administração e não, apenas, executar o que é 

definido pelos escalões superiores: 

Talvez, eu tenha mudado uma crença, a crença nessa coisa do 
compartilhamento de responsabilidade. Aqui [Banco Antigo], eu era... eu me 
sentia mais parte, mais responsável; aqui [Banco Novo], eu sou uma peça que 
executa. Vem de cima, OK. [...] Mandou fazer... ‘manda quem pode, obedece 
quem tem juízo’. É mais ou menos essa crença aqui [Banco Novo]. Aqui 
[Banco Antigo] não, aqui eu tenho que lutar e brigar para que eu faça o 
melhor, o melhor daquilo que é esperado dentro daquilo que está como objeto 
da marca. [...] Então, talvez, essa crença tenha se rompido sim, não na sua 
totalidade, mas parte dela sim. No modelo, na forma de como fazer, acho que 
houve uma ruptura sim.  
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8 Como consequência, Breno considera que perdeu “a visão de longo prazo do negócio”, 

a qual deu lugar a uma visão fragmentada da estratégia da organização: “praticamente, você 

recebia a meta, sem você saber, exatamente, por onde está caminhando. Você via projetos 

entrando que, às vezes, te pareciam até conflitantes entre si. E quando você ia ver, às vezes, 

eram mesmo”. Com isso, ele avalia que os antigos aprendizados sobre práticas gestão 

precisaram ser adequados ao novo modelo gerencial da organização, focado no alcance de 

resultados, o que representou desaprender a gerenciar com base em um modelo com práticas e 

procedimentos de gestão definidos de modo claro:  

Então, é ter o olhar muito mais forte no resultado e menos no como. [...] É tipo 
fazer uma adaptação do como você cuida do como, mas para chegar e ter um 
olhar mais pragmático em cima do resultado. Isso foi uma mudança, também, 
bastante grande, até na forma de comunicação com todos os níveis 
hierárquicos. Isso foi um desaprender: sair um pouco do como para ir mais 
para fazer o resultado e o que precisa fazer para gerar o resultado. 

 

9 Também, Breno viu-se impelido a desaprender o exercício da autonomia sobre a 

gestão da própria jornada de trabalho e a dos membros da equipe, ainda que ele ocupasse um 

cargo em nível de gerência. Como, no Banco Antigo, era comum exceder a jornada diária de 

oito horas e trabalhar nos finais de semana, ele tinha bastante flexibilidade no cumprimento de 

seu horário de trabalho, podendo, normalmente, fazer as compensações de horas conforme 

suas necessidades. No Banco Novo, entretanto, não havia tal reciprocidade, ainda que fosse 

comum ele extrapolar a jornada de trabalho prevista: 

Dentro do [Banco Novo], muito mais rígido, muito mais rigoroso, porém com 
a mesma necessidade de, eventualmente, você precisar resolver um problema 
até mais tarde. Na hora da contrapartida – isso eu estou falando mais em 
cargos de gestão – na hora da contrapartida, uma postura mais rígida no 
sentido de conceder aquele benefício ao qual você já havia feito [jus] antes. 
[...] Então, esse desaprender, no que tange à gestão do tempo, a forma como 
você fazia a gestão de tempo seu e das suas equipes, para esse novo modelo, 
foi, eu diria, quase que traumático para muitas pessoas, inclusive para mim. 
Esse desaprender foi ruim, vamos dizer assim, foi doído. 

 

10 Desaprender representou algo difícil de ser feito, em especial, por ter que parar de 

praticar aprendizados considerados importantes por ele e pelo grupo do qual fazia parte, e cuja 

aquisição demandou tempo e esforço:  

A dificuldade é tremenda. Mais que uma crença, é uma cultura compartilhada. 
É uma crença compartilhada naquele modelo, que você pratica, estuda, 
compartilha por anos aquilo. É o cuidado com o cliente, o cuidado com o 
funcionário, extremado. E, de repente, você entra num novo modelo e, então, 
você não só tem que romper um pouco com essa crença [...] você, como é 
líder de líderes, tem que fazer com que os outros líderes venham contigo nesse 
novo modelo. Então, a dificuldade é tremenda. 
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11 Por isso, muitas vezes, os desdobramentos advindos da desaprendizagem, no Banco 

Novo, causavam-lhe sentimentos negativos, como frustração e impotência. Ele cita alguns 

exemplos: “Frustração, de você não conseguir fazer aquilo em que você acredita. E uma 

impotência, às vezes, porque você vê funcionários saindo sem você poder falar ‘poxa, fica, 

porque a gente vai mudar isso aí’, porque não vai mudar. Vai continuar sendo assim, eu tenho 

que me adaptar”. 

12 Apesar disso, adaptar-se, por meio da desaprendizagem, foi uma escolha feita por 

Breno com o propósito principal de manter sua posição profissional e o patamar de 

remuneração, aliado ao desejo de permanecer numa cidade que lhe proporcionava o nível de 

qualidade de vida desejado: 

Em casa, eu sou o provedor da minha família; o [fator] econômico é o 
primeiro que vem à tona. E junto com o geográfico, por quê? Porque eu 
poderia simplesmente falar tchau, mas um mercado como [nome da cidade em 
que trabalha e reside], para eu buscar uma colocação com a mesma posição e 
salário, é muito difícil. Então, eu teria que optar... Sempre tive convites para 
estar voltando para as metrópoles – São Paulo, Rio – para ser gestor lá. Mas 
não dá. 

 

13 Ao decidir pela continuidade na empresa, Breno considera que a adesão ao novo 

contexto organizacional, que, também, possuía valores relevantes, proporcionou-lhe a 

oportunidade de crescimento profissional, representada pela promoção ao cargo de gerente 

sênior, em nível de diretoria, três anos após a aquisição. Para ele: 

A pessoa que, realmente, finca o pé vai meio que esquecendo, um pouco; ela 
acaba tendo uma recompensa também dentro desse novo modelo. Vai muito 
daquilo, quão rápido você sai desse mundo e entra nesse, ou o quanto você, 
realmente, acredita nisso e tem mais dificuldade para se adaptar nesse novo 
modelo. 

 

14 Breno ressalta que a sua atitude de busca pela adequação foi necessária para a 

aquisição de novos aprendizados, em especial, a compreensão de que o modelo de gestão 

praticado pelo Banco Novo continha aspectos positivos, mesmo em relação àquelas práticas 

que se mostravam conflitantes com o que ele aprendera e que tiveram que ser desaprendidas: 

Se eu fico muito preso aqui [no modelo antigo], não abro mão da minha 
crença, da minha cultura adquirida, do modelo de gestão, eu me fecho. Me 
fecho em copas e não consigo, fica difícil absorver qualquer novo 
aprendizado. [...] E aí, eu comecei a ver isso mais nos últimos anos, na 
organização, que a busca do resultado não é um fim em si mesmo, ela também 
tem um ciclo em que, se eu trago dinheiro, a organização lucra, eu consigo 
fazer mais investimentos para o funcionário, para o desenvolvimento do 
funcionário. [...] Então, esse aprendizado eu comecei a ter, que não é o 
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resultado pelo resultado, é resultado como forma de manter a organização 
saudável. [...] Mas é isso, a escolha pela adaptação me ajudou a ter esses 
aprendizados. Com o aprendizado houve, acho, que mais uma 
conscientização, vamos dizer assim, do porquê. 

 

15 Não obstante, ainda que Breno considere que é preciso “estar num estado constante de 

desaprendizagem para aprender coisas novas, para evoluir”, ele leva em conta que nem toda 

desaprendizagem é positiva, sobretudo, como as que envolvem valores basilares para a 

pessoa:  

Porém, você tem que tomar cuidado, porque alguns aprendizados são o seu 
pilar – aprendizados de valores, cultura. Não que você não possa mudá-los, 
mas alguns são pétreos, são questões relacionadas à ética, o como fazer as 
coisas. Acho que esse tipo de desaprender não pode existir. Porém, para coisas 
técnicas, eu tenho que aprender, a todo momento, com a nova tecnologia. 

 

16 Decorridos nove anos da fusão, Breno desligou-se do Banco Novo para assumir um 

cargo em nível de diretoria, em uma empresa de grande porte, atuante no setor de serviços de 

tecnologia.  

 

 

4.1.6 A narrativa de Leila: adaptar-se para estar dentro da organização. 

 

 

1 Leila tem 28 anos e formou-se em administração. Por nove anos, trabalhou na Antiga 

Sistemas, uma empresa de desenvolvimento de softwares de gestão empresarial que, em 2014, 

foi adquirida por uma de suas concorrentes, a Nova Sistemas. Naquele ano, ela ocupava a 

posição de coordenação administrativa, supervisionando uma equipe composta por oito 

pessoas.  

2 O anúncio da venda da Antiga Sistemas mostrou-se, inicialmente, um evento 

“traumático” para Leila, pois ela passou a ter dúvidas quanto à sua continuidade na empresa, 

expressas em questionamentos como “e agora, o que vai ser da gente? Agora a gente vai sair? 

Agora a gente vai ficar?”. O medo e a insegurança quanto à nova situação advinham, em 

parte, pelo tipo de trabalho que Leila desenvolvia, pois, além de ser a responsável pela 

execução da rotina de faturamento, apoiava a diretoria da empresa na execução de diversas 

tarefas – algumas consideradas “de confiança” – e nas tomadas de decisão administrativas. 

Muitas vezes, ela agia como intermediária na relação entre o pessoal das diversas áreas da 

empresa e a diretoria.  
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3 Realmente, a partir da constituição da Nova Sistemas, o trabalho de Leila sofreu 

muitas alterações em seu conteúdo, representadas, principalmente, pela redistribuição de 

algumas de suas atividades para pessoas de outras áreas: “começou descentralizar as coisas 

que eu fazia. O que eu fazia de comercial, passaram para o comercial; de faturamento, 

encaminharam para a matriz...”. Desse modo, suas responsabilidades foram delimitadas à 

administração predial da empresa, uma função que, até então, ela não havia desempenhado.  

4 Leila conta que, apesar de a antiga diretoria ter sido mantida por alguns meses ano 

após a aquisição da Antiga Sistemas, neste período as mudanças no conteúdo de suas 

atividades e na forma de execução das tarefas foram, aos poucos, implantadas, em 

conformidade com o jeito de trabalhar adotado pela Nova Sistemas. Em especial, ela observou 

que os novos processos de trabalho adotados eram mais formalizados e padronizados: 

Quando foi vendido, eu sempre fazia o faturamento. Eu achava o meu método, 
o nosso processo de faturamento na Antiga Sistemas, mil vezes melhor do que 
o da Nova Sistema]. Eu ainda acho, porque o nosso nunca teve nenhum tipo 
de problema e tal. Enfim, o da Nova Sistemas era mais burocrático, tinha 
vários erros, várias coisas. [...] Eu pensava assim: para que tanta burocracia 
nos processos? 

 
5 Em relação a algumas situações, Leila acreditava que o seu “processo era muito 

melhor do que o processo deles” e, por vezes, resistiu à realização de modificações em seu 

trabalho e na organização, como no caso da alteração dos procedimentos de faturamento. 

Ainda que não fosse mais a responsável pela execução de tal tarefa, ela participou do processo 

de redefinição e implementação da nova rotina, em que fez algumas tentativas de manter os 

procedimentos antigos: 

A gente tentou muito no convencimento, bati de frente com muita gente lá, 
que não gosta de mim, na matriz, por causa disso: porque a gente defendia 
uma ideia, porque a gente queria o melhor, na época. 

 

6 Leila frisa que o seu entendimento era o de que o método anterior era mais adequado 

às necessidades do tipo de cliente que era atendido pela Antiga Sistemas, do qual a Nova 

Sistemas possuía poucas informações. Também, ela levava em conta que o seu modelo de 

faturamento era algo já testado e, por isso, oferecia segurança quanto à sua eficácia, 

diferentemente do novo modelo, o qual ela ainda não havia experimentado. No entanto, 

apesar de seu empenho, Leila não obteve êxito em suas tentativas de manter os procedimentos 

antigos, a partir do que ela compreendeu, entre outros aspectos, que, para “estar dentro” da 

organização, seria preciso “adaptar-se” ao novo modo de trabalhar, “moldar-se” à nova 

empresa e não “ficar batendo cabeça ali, na minha forma anterior”. 
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7 Apesar de ver-se forçada, pelas circunstâncias, a abrir mão da forma que acreditava ser 

a melhor para a execução da rotina de faturamento, ela diz que, ao confirmar que a nova 

forma de fazer o faturamento não gerava erros e se mostrava eficiente, sentiu-se mais 

propensa a aceitar a mudança. Também, foi importante, para ela, no processo de adaptação, 

ter a aceitação de algumas de suas ideias, vista como sendo úteis para a melhoria do novo 

processo: 

A gente colocou umas ideias minhas – pelo conhecimento que eu tinha – e 
deles, e tentou melhorar o processo como um todo. Eu acho assim, se você 
ficar com a cabeça fechada naquilo anterior, e não, como se diz, o – abre aspas 
– desaprender, não vai para frente. 

 

8 Leila aponta, também, que foi preciso parar de trabalhar de modo informal e cita, 

como exemplo disto, uma situação de pane elétrica no prédio da empresa: 

Antigamente eu ia correndo fazer, arrumar tudo, correndo e tal, custe o preço 
que custasse, para resolver o problema, para os funcionários continuarem 
trabalhando. Hoje em dia, deu uma pane elétrica, fica em cinco mil reais. Hoje 
em dia, não. Eu vou lá, faço um monte de cotações, peço autorização do 
superior, não sei o que, não sei o que, aprova o valor, dá o OK, para depois eu 
fazer [a contratação do serviço]. 

 

9 Inicialmente, Leila perguntava-se sobre “para que tanta burocracia nos processos” e, 

após aprender o porquê da burocracia – formalizar os processos de trabalho e autorizações, 

bem como gerar a documentação pertinente –, ela acredita que não voltaria a trabalhar da 

forma como fazia antes. Ela compreendeu que a nova forma de trabalhar resguardava-a de 

eventuais problemas advindos de questionamentos relativos às suas tomadas de decisões e 

aprendeu que é adequado que os outros tenham conhecimento do andamento de seu trabalho, 

para que, em sua ausência, qualquer pessoa seja capaz de dar continuidade ao seu trabalho. 

10 Para reorganizar e aprender a fazer o seu trabalho da forma esperada pela Nova 

Sistemas, Leila conta que foi importante receber o treinamento e acompanhamento feitos por 

um representante do escritório central, que, periodicamente, deslocava-se até a sua unidade e 

a orientava. Por meio disso, ela compreendeu melhor o jeito de ser da empresa: 

Para todo mundo, teve uma dificuldade muito grande, porque ficava meio 
perdido, não sabia como fazer. Porque, às vezes, você acha que você está 
fazendo certo, pensando como era antigamente – ‘Ah, a [antiga diretora] ia 
achar legal fazer isso’ –, mas, lá [no escritório central], eles não estão achando 
legal você fazer isso, porque a cultura lá é diferente, a forma de fazer é 
diferente, os objetivos que eles querem alcançar são diferentes. 

 

11 Sobretudo, em relação à sua escolha de lidar com o desafio representado pelas 

mudanças ocorridas na empresa em que trabalhava, Leila avalia que tenha sido essencial para 
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a sua adaptação, e consequente continuidade na empresa, o seu entendimento de que trabalhar 

na Nova Sistemas poderia proporcionar-lhe alguma oportunidade para aprender e 

desenvolver-se profissionalmente: 

O que me motivou na época [da aquisição], foi, única e exclusivamente, 
aprendizado. Não foi nada. Não foi salário, não foi nada, porque isso era 
irrelevante. [...] E realmente, aprendi muito na Nova Sistemas, muito sobre 
esses processos que, antes, era só na teoria que eu vi, na faculdade, e aqui a 
gente começou a ver na prática. [...] Foi o fato de crescimento, que eu vi que é 
uma oportunidade bacana de crescimento. Que, por exemplo, todo mundo 
entrou na Nova Sistemas, uma empresa desse tamanho, sem mandar currículo. 
Entendeu? 

 

12 Ainda a definição usada para o conceito de desaprendizagem faça sentido para Leila, 

além de reconhecer ter vivenciado uma situação em que foi preciso parar de agir do modo a 

que estava acostumada, ela não concorda, em específico, com a palavra empregada, pois “se 

você está desaprendendo, é porque você nunca aprendeu”. Não obstante, ela pondera que, em 

processos de mudança, é preciso estar aberto a deixar de fazer algo e fazer de uma forma 

nova, o que tem o sentido de adaptação: 

Se você entra numa mudança sem uma cabeça aberta para mudança, não vai 
adiantar nada. Você vai ter que sair e fazer outra coisa. Ou você vai sair por 
conta própria, ou a empresa vai te desligar. Então não tem jeito. Eu acho que é 
superimportante e tem que estar disposto a isso, porque, senão, tem que 
procurar outra coisa para fazer.  

 

13 Decorrido pouco mais de um ano e meio da aquisição, Leila ainda atua na Nova 

Sistemas, exercendo a mesma função. 

  

 

4.1.7 A narrativa de Téo: “abandonar as coisas boas da cultura anterior, em prol da 

nova cultura”. 

 

 

1 Téo tem 33 anos e é bacharel em administração. Em 2010, a empresa em que ele 

trabalhava há oito anos, o Shopping Tradicional, vendeu a participação majoritária no negócio 

para a Rede Shoppings, uma companhia de shoppings centers brasileira. À época, Téo tinha 

27 anos de idade e ocupava a posição, em nível de supervisão, de executivo comercial, em 

que coordenava uma equipe composta por duas pessoas.  

2 A venda de parte do Shopping Tradicional foi o caminho escolhido por seus 

proprietários para manter o negócio competitivo, mediante o aporte, pela Rede Shoppings, de 
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recursos financeiros e de conhecimentos e práticas de gestão, considerados necessários ao 

aumento do nível de profissionalização da administração do negócio. Em relação a Téo e o 

seu trabalho, esse novo caminho trouxe diversas mudanças, entre elas, a mais imediata, a 

alteração do cargo que ocupava. 

3 Antes da aquisição, ele era responsável pela comercialização das lojas do shopping, 

bem como pela captação de empreendedores e investidores locais, quando alguma 

franqueadora demonstrava interesse em abrir uma nova loja no local. Logo após a aquisição, 

os novos gestores propuseram a Téo o cargo de coordenador comercial, o que representou a 

ascensão em sua carreira. Por isso, para quem tinha como objetivo tornar-se um executivo 

bem sucedido, o fato de a Rede Shoppings assumir o controle da gestão do Shopping 

Tradicional significou a constituição de uma oportunidade profissional:  

A vinda de uma empresa como a Rede Shoppings foi tudo o que eu sempre 
quis; agora, sim, uma empresa de gestão profissionalizada, tudo o que estudei 
na faculdade: formação de pessoas, treinamento, desenvolvimento, liderança 
etc. [...] Como eu já tinha a cabeça de transição, uma cabeça que sempre 
buscava a mudança, essa mudança veio a encaixar como uma luva. 

 

4 Agora, no novo cargo, ele seria responsável por gerenciar o relacionamento com os 

clientes do Shopping Tradicional – mais de 300 lojistas –, o que implicava exercer atribuições 

diferentes e lidar com novos e importantes desafios. As principais atividades envolviam o 

acompanhamento dos indicadores de desempenho comercial e econômico-financeiro das lojas 

e, sempre que necessário, a orientação gerencial aos lojistas que tivessem enfrentando 

problemas de desempenho das lojas. Com isso, Téo passou a coordenar, de modo direto, um 

grupo de seis pessoas e, indiretamente, outras quarenta, em função do que, além de buscar 

conhecimentos sobre gestão do varejo e ter que se relacionar diariamente com os clientes, teve 

que passar a agir como um gestor de pessoas. 

5 Além do novo cargo, a aquisição do Shopping Tradicional trouxe outra modificação 

para o contexto de trabalho de Téo: a “mudança radical” da forma de gerir a empresa, 

mediante o desenvolvimento de um processo de “alinhamento de cultura muito forte”. Uma 

das principais características impressas no novo modelo de gestão foi o foco centrado, 

fortemente, nos resultados do negócio, o que levou à alteração de políticas e práticas 

administrativas e comerciais. 

6 Para Téo, dentre as mudanças mais significativas houve, primeiro, a ênfase no trabalho 

em equipe e na comunicação interpessoal, tanto que as salas individuais foram eliminadas, e 

todas as pessoas da administração – superintendente, gerentes, assistentes e estagiários – 

passaram a trabalhar em um mesmo ambiente físico. Também, as pessoas foram estimuladas a 
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tomar decisões por meio de discussões mais transparentes entre os envolvidos e da análise de 

fatos e dados, bem como a priorizar os problemas a ser resolvidos no dia a dia. Ainda que tais 

mudanças tenham alterado o seu dia a dia, Téo considera que foram positivas e alinhadas a 

um modelo de gestão profissional. 

7 Também, no âmbito comercial, o relacionamento com o mercado e os clientes tornou-

se mais impessoal e fortemente orientado pelas normas contratuais. Como consequência da 

nova diretriz de foco no resultado, “custe o que custar no sentido de horário e carga horária de 

trabalho”, era comum, principalmente no primeiro ano após a aquisição do Shopping 

Tradicional, Téo encerrar o expediente de trabalho por volta de 23h30 ou meia noite, o que, 

com o decorrer do tempo, mostrou-se algo desgastante.  

8 Téo reconhece que foi preciso “moldar-se” a esse novo contexto, o que significou 

“abandonar as coisas boas da cultura anterior, em prol da nova cultura”, pois, para ele, em 

grandes organizações de capital aberto como a Rede Shoppings, que operam por meio de uma 

grande quantidade de unidades de negócio, a “adaptação” pessoal à cultura é o fator 

preponderante para lidar com situações de “ruptura”, como foi a do Shopping Tradicional. 

Nesse sentido, a desaprendizagem experienciada por Téo envolveu “abrir mão de convicções” 

segundo as quais a gestão do relacionamento com o cliente e com o mercado devia basear-se 

em valores de maleabilidade e negociação, em favor de sua adaptação às novas premissas 

instituídas na organização. 

9 Para ele, que assumia, àquele momento, um novo cargo de gestão comercial, um 

desaprendizado significativo foi o de parar de agir de modo indulgente com os clientes, 

quando estes enfrentavam problemas financeiros no negócio, o que afetava o cumprimento 

dos acordos comerciais firmados com o Shopping Tradicional: 

A gente teve que ser menos humano, no sentido de que antes o lojista chegava 
aqui e a gente escutava, ajudava, dava um desconto. Agora, ele sobe aí e fala: 
‘Vocês não querem nem saber da gente, o que está no contrato vocês 
cumprem’. [...] E aí, coisas que a gente desaprendeu – não desaprendeu de ter 
esquecido, mas tivemos que nos moldar – foi em relacionamento com o 
cliente, relacionamento com o mercado. 

 

10 Conforme Téo relata, promover este desaprendizado incomodou-o bastante, pois 

significou a “desconstrução” de algo que entendia ser a resposta certa, uma que vez que se 

tratava de um valor da gestão anterior. Contudo, ainda que sua visão sobre a forma de lidar 

com questões diversas do negócio não tenha prevalecido, ele optou por modificar a sua forma 

de agir naquele instante, em favor da adaptação esperada pelos novos gestores do Shopping 

Tradicional.  
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11 Outro desaprendizado apontado por Téo diz respeito a abrir mão do comportamento de 

“corporativismo”, que, em sua opinião, era representado pela atitude de “um colega defender 

o outro”, com o propósito de não gerar conflitos: 

[Antes] eram reuniões sem embate, o que mudou muito. Porque, agora, eu era 
desafiado a debater muito, a discutir. Então, tinha aquela pessoa que estava do 
meu lado há tantos anos e eu era desafiado: ‘Téo, você concorda com fulano? 
Porque o que ele está falando não faz sentido’. E eu: ‘nossa, agora eu tenho 
que falar que não concordo’. Então, eu tive que deixar um pouco de lado essa 
questão da proteção corporativa, do medo de por o dedo um no outro; isso eu 
tive que abandonar. Então, eu falava: ‘Não, isso que é o melhor para a 
empresa que a gente está representando’. 

 
12 Esse desaprendizado, em especial, trouxe como desafio a resistência apresentada por 

pares de Téo, os quais preferiam o modo antigo de agir. Para lidar com isso, Téo mostra que 

foi preciso conscientizar-se e convencer os outros de que, em face da ruptura que trouxe 

insegurança a todos, tornara-se importante mudar o comportamento, como meio de 

sobrevivência no novo contexto. Como ele mesmo enfatizava aos seus pares na organização: 

‘O que vai ser de nós? A gente está sabendo que, onde esses caras assumem, 
eles mandam todo mundo embora. E agora, como nós vamos sobreviver?’ E 
eu falava: ‘Cara, eu vou me adaptar; mudança é para ser adaptada, como 
qualquer coisa na vida, não só na empresa’. 

 

13 Para Téo, o fato de haver um “discurso da empresa”, do qual ele pudesse apropriar-se, 

ajudou-o a parar de agir do modo antigo, à medida que ele reproduzia este discurso para 

justificar-se perante os outros gestores que, por vezes, mostravam-se insatisfeitos com o seu 

novo comportamento. Ele reforça: “não era eu que me contrapunha, era a organização que 

falava: ‘você concorda com fulano’? Eu não discordei, mas alguém perguntou se eu 

concordava. Aí, eu tenho que falar a minha opinião. [...] A empresa fazia muito isso e foi mais 

fácil de adaptar”. 

14 Por mais que Téo tenha buscado destacar os efeitos positivos da mudança para sua 

carreira e evidenciar que, de modo geral, ele lidou bem este processo, ele sinaliza que o 

“radicalismo” com o qual a mudança foi conduzida representou uma dificuldade para sua 

adaptação ao novo modelo: 

Então, era uma gestão [...] de nos colocar no trilho; saiu do trilho, volta aqui 
para o trilho. E aí, tinham os que saíam, escapuliam [e o gestor dizia:] ‘Olha, 
não está dando’. Aí, esse cara saía [era demitido]. Então, essa mudança 
radical foi difícil. Eu estou contando coisas muito boas porque para mim foi 
excelente. 

 

15 Os efeitos da mudança brusca evidenciaram-se na dificuldade que as pessoas tiveram 

para manter-se na organização após a aquisição, por não serem capazes de reagir, de modo 
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imediato, às exigências por dinamismo e prontidão na aquisição e prática de novos 

aprendizados. Pelas próprias palavras de Téo, “90% do time que estava aqui não conseguiu 

seguir com o novo sistema, com a nova gestão, porque não havia atualização, não havia 

espaço mais de aprendizagem [...] e a empresa não conseguia ficar carregando nas costas as 

pessoas que o aprendizado prévio não servia para nada”. 

16 Por isso, Téo considera que sua abertura para adquirir novos aprendizados e para a 

mudança ajudou-o em sua adaptação à nova cultura, o que envolveu desaprender algo do 

conhecimento que adquirira, até então: 

Em tese, um conceito novo envolve a desconstrução do conceito antigo. Eu 
acho que quando eu que me dispus a desaprender, não na totalidade, 
desaprender aquilo que era necessário desaprender para aprender o novo, eu 
me adaptei melhor. [...] É difícil a adaptação onde você quer continuar com o 
seu aprendizado e agregar outro. Dependendo desse choque, sei lá, isso acaba 
não dando muito certo.  

 

17 Téo mostra que, para adaptar-se, teve que adquirir novos aprendizados e, para isso, foi 

importante desaprender algum conteúdo. De modo mais abrangente, em sua visão, a 

desaprendizagem mostra-se como um elemento facilitador da relação da pessoa com a grande 

quantidade de informações e conhecimentos, atualmente, disponíveis: 

Algo que eu tenho buscado na minha vida é desaprender coisas que não me 
agregam, para aprender novas coisas. Eu entendi que eu tenho uma limitação 
de capacidade na minha cabeça, eu não consigo continuar com tudo o que 
aprendi até agora e continuar a aprender mais um milhão de coisas. E a gente 
tem a ilusão – a gente vive nessa era da informação – que você precisa saber 
de tudo, você precisa ser especialista em tudo. [...] Quando chega um 
aprendizado novo, eu tenho que avaliar: e aí, eu tenho que desaprender algo 
ou isso dá para agregar àquilo que eu já sei?  

 

18 Atualmente, decorridos cinco anos da aquisição da participação majoritária no 

Shopping Tradicional, Téo ocupa o cargo de superintendência da empresa. 

 

 

4.1.8 A narrativa de Carlos: como eu tenho que me comportar para sobreviver a esse 

movimento? 

  

 

1 Carlos tem 43 anos e é bacharel em ciências contábeis. Durante oito anos, trabalhou na 

Antiga Alimentos, uma indústria de alimentos que, em 2009, realizou a fusão de seus 

negócios com a Nova Alimentos, uma de suas principais concorrentes. Nesse momento, ele 
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tinha 36 anos de idade e ocupava o cargo, em nível de supervisão, de auditor sênior, em que 

coordenava uma equipe composta por três pessoas. A empresa resultante da fusão adotou o 

nome de Nova Alimentos. 

2 Na visão de Carlos, a transação representou uma oportunidade para a Antiga 

Alimentos e seus empregados, uma vez que a empresa vinha enfrentando dificuldades 

econômico-financeiras, em decorrência de operações financeiras que não se mostraram bem 

sucedidas. Tal condição de deficiência vinha, ainda, sendo explorada pelos demais 

competidores do setor, o que agravava a capacidade da empresa em operar no mercado. Não 

obstante, ele conta que se tratou de uma situação “traumática”, especialmente, pela incerteza 

quanto ao que poderia afetar o seu trabalho e a sua continuidade na nova organização, a qual 

perdurou por cerca de um ano após a fusão. 

3 Durante esse período, muitas pessoas, oriundas das duas empresas, foram demitidas, 

pelas sobreposições de cargos; outras, preocupadas com os desdobramentos ainda pouco 

claros da mudança, buscaram uma colocação profissional em outras empresas, notadamente, 

em um dos competidores do setor que vinha se expandindo. Para Carlos, o fato de ter havido 

uma forte concorrência entre as empresas, no passado, contribuiu para que se instalasse uma 

atmosfera de competição acirrada e de desconfiança entre os empregados oriundos das duas 

organizações.  

4 Como Carlos conta, ele conseguiu “sobreviver” ao período pós-fusão e, ao continuar a 

atuar na Nova Alimentos, deparou-se com mudanças que afetaram, de modo direto, o seu 

trabalho. Pela sua compreensão, houve um retrocesso da qualidade do sistema de controle e 

normatização que a Antiga Alimentos tinha, o que, de certo modo, foi “uma perda de 

conhecimento, pois muitas normas importantes que existiam se perderam”. Uma vez que sua 

área era a responsável por avaliar o nível de cumprimento e a adequação dos processos de 

trabalho da organização, bem como a eficácia dos controles operacionais e administrativos 

adotados, tais modificações criaram dificuldades adicionais para garantir os resultados 

esperados com o trabalho de sua equipe. 

5 Além disso, ele viu-se obrigado a adotar uma nova metodologia de trabalho, o que 

envolveu a alteração dos procedimentos aos quais ele encontrava-se habituado. Como 

principal efeito, o novo escopo de atividades fez com que o período de checagem e de coleta 

de dados nas áreas da empresa se tornasse mais longo, demandando-lhe mais horas de 

trabalho. Ele ilustra indicando que, se, antes, apenas um relatório final de auditoria era 

suficiente, a partir de então, tornou-se necessário elaborar várias versões de relatórios finais, 

de acordo com o público destinatário. 
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6 Do mesmo modo, Carlos aponta que foi preciso adotar uma nova forma de relacionar-

se com as áreas auditadas, em que os questionamentos sobre inconsistências em 

procedimentos de trabalho e controles das áreas auditadas deveriam ser feitos não ao final do 

trabalho do campo, mas, no decorrer da própria auditoria. A interação com a chefia também 

sofreu alterações consideradas relevantes, em decorrência da alteração do processo de revisão 

de relatórios finais. Antes, havia apenas uma fase de revisão e validação do relatório pela 

chefia; agora, eram necessárias três fases de revisão e validação, o que intensificou a 

comunicação entre supervisão e chefia. 

7 Ao levar em conta as diversas mudanças em sua forma de trabalhar, derivadas da 

operação de fusão, Carlos entende que o enfoque de sua ação foi alterado: seus projetos de 

auditoria, que, antes, abrangiam todos os processos do negócio, agora seriam centrados em 

determinadas áreas e processos. Para ele, isto implicou ter que “abrir mão” de conhecimentos 

os quais ele dominava e que eram aplicados na realização de seu trabalho, o que significou 

desaprender a “ser generalista”: 

Uma auditoria era um trabalho mais generalista [...] e, nessa nova estrutura 
eles [Nova Alimentos] trabalhavam com determinados especialistas e 
determinadas áreas.  Então, a gente partiu de uma situação em que uma pessoa 
fazia de tudo para, de repente, fazer só uma parcela, uma parte. [...] Nós 
tivemos que abrir mão de um conhecimento, de um potencial que nós 
tínhamos e nos adaptarmos ao que nos era cobrado agora.  

 

8 De modo concomitante à desaprendizagem que ocorria, Carlos, por vezes, 

experimentava a sensação de ter o seu potencial de trabalho “subtilizado”, dado que ele 

poderia estar praticando aquele conhecimento, em favor da organização. Porém ele salienta 

que, apesar de não considerar as mudanças, totalmente, adequadas, a reflexão sobre as 

necessidades da organização, assim como a compreensão de que a mudança promovida 

poderia proporcionar uma atuação “mais assertiva” dos auditores internos, contribuíram para 

a sua adaptação à nova forma de trabalhar. 

9 Ademais, como enfatiza Carlos, desde o início do processo de mudança, ele optou por 

“adaptar-se à nova realidade”, por compreender que se tratava de um processo de “mudança 

forçada” pela alta administração, em relação ao qual ele pouco podia agir de modo contrário. 

Em uma situação como a que estava vivenciando, “análoga a um turbilhão”, qualquer 

tentativa sua de sugerir ideias diferentes das que estavam sendo implantadas poderia ser 

avaliada como uma posição contrária às mudanças em curso, o que poderia colocar em risco 

sua permanência na empresa. Além disso, ele acreditava que, por este caminho, haveria 
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maiores chances de surgir uma oportunidade de ser notado de um modo positivo e, assim, “se 

encaixar” na nova estrutura, à medida que o processo de transição avançasse: 

Depois, foi tomando forma realmente e você via que se você fizesse um bom 
trabalho, a sua prioridade, o seu objetivo continuassem, você trabalhar para a 
empresa em prol dos objetivos dela, você seria mantido e você teria 
perspectivas de melhoria e tal.  

 

10 Quanto a elementos de seu aprendizado que, de algum modo, foram impactados nesse 

processo de desaprender a ser generalista, Carlos julga que, ao redirecionar seu foco de ação 

no trabalho para uma abordagem especialista, ele parou de acompanhar a evolução do 

conhecimento que ele, até então, detinha sobre os processos de trabalho das diversas áreas e o 

uso de alguns dos sistemas informatizados da empresa. Assim, parar de agir com enfoque 

generalista representou, em sua concepção, a “estagnação” de parte de seu conhecimento, 

anteriormente, aplicado na execução das tarefas, bem como a perda de parte da habilidade que 

possuía: 

Como eu não estou mais fazendo esses trabalhos, então, é provável que eu 
tenha perdido um pouco do know-how. Hoje, se eu for fazer, provavelmente, 
vou fazer sim, mas talvez não com a mesma destreza que tinha naquela época. [...] 
Você se tornar um especialista, enquanto você era um generalista, a tendência é você 
não acompanhar a evolução do conhecimento naquilo que você fazia, no todo daquilo 
que você fazia. 

 

11 Por isso, foi preciso ele deixar de aplicar aprendizados que ele trazia em sua 

“bagagem” de experiência e conhecimentos adquiridos, o que significou algo próximo a 

“andar nesse barco, agora, sem remar muito”. Para adotar este comportamento, por outro lado, 

ele teve que desenvolver a capacidade de analisar o contexto e de agir do modo como a 

organização esperava. Em suas próprias palavras, “era um momento de ter bastante paciência 

e feeling, de sentimento do que está acontecendo, de parar e falar ‘olha, esse não é o momento 

de eu agir assim’”. 

12 Na interpretação do gestor, os esforços empreendidos, pela organização, para a 

constituição de uma nova cultura, capaz de amenizar das diferenças culturais existentes entre 

as duas empresas, também foram relevantes para consolidar o processo de desaprendizado do 

modo antigo de trabalhar. Ele menciona como características do modelo de gestão baseado na 

nova cultura a meritocracia, o foco em resultados e o “amor de dono” por parte dos membros 

da organização. 

13 De outro lado, Carlos salienta que a adaptação à nova realidade demandou dele a 

prática de algumas capacidades pessoais, essencialmente a abertura à mudança, flexibilidade, 

interesse no trabalho em si e a humildade para aprender. São atitudes e comportamentos que o 
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ajudaram a lidar com os desafios trazidos pela mudança, como o de ter que “fazer diferente” o 

próprio trabalho, mediante uma nova metodologia: “é aprender, porque, na realidade, a partir 

do momento que fala que vai fazer diferente, não é simplesmente falar diferente, é falar como 

fazer”. 

14 Por fim, com base em sua experiência de desaprendizagem, Carlos considera que os 

conhecimentos que ele deixou de lado, se necessário, poderão ser resgatados e, novamente, 

colocados em prática, o que, para ele, seria parte de um novo aprendizado: 

É um aprendizado constante: você deixou de usar aquela parte que você que 
você dominaria ou podia estar fazendo, mas, se for necessário resgatar, a gente 
consegue. É um movimento normal de parar, de mudar e falar: ‘Errei, vou 
voltar aqui’. [...] O movimento de desaprender, na realidade, é você deixar de 
stand by aquele conhecimento, não aplicá-lo agora em função de uma situação 
e aprender coisas não, necessariamente, novas, mas atuar bem numa 
determinada linha com foco naquilo que foi definido. 

 

15 Decorridos seis anos da fusão, Carlos ainda trabalha na Nova Alimentos, ocupando a 

mesma posição. 

 

 

4.1.9 A narrativa de Douglas: “mudança é mudança, todo mundo tem que adaptar, 

senão fica para trás”. 

 

 

1 Douglas tem 34 anos e bacharel em administração. Durante oito anos, trabalhou na 

Antiga Sistemas, uma empresa de desenvolvimento de softwares de gestão empresarial, que, 

em 2014, foi adquirida por uma de suas concorrentes, a Nova Sistemas. Ele ocupava a posição 

de gerência de um dos módulos do software de gestão empresarial, coordenando uma equipe 

composta por nove profissionais. 

2 Na Antiga Sistemas, Douglas gerenciava todo o processo de pesquisa e 

desenvolvimento, implantação e suporte inerentes ao módulo pelo qual era responsável. 

Alguns meses após a aquisição, no entanto, ele tornou-se responsável, apenas, pelo processo 

de pesquisa e desenvolvimento do módulo, tendo sido as demais atividades – implantação e 

suporte – alocadas em outro setor, sob a responsabilidade de outra gerência. Ainda que 

Douglas tenha continuado a ocupar o cargo de gerência, todos os membros de sua equipe 

foram realocados em outras áreas e ele passou a trabalhar sozinho, ficando subordinado a 

outro gerente. 
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3 Tais mudanças fizeram com que a aquisição da Antiga Sistemas se apresentasse como 

um evento que, de início, gerou, em Douglas, o medo de ser demitido da empresa, algo a que 

ele não estava acostumado, pela relação de amizade e confiança que ele mantinha com os 

donos da empresa: 

O medo que todo mundo tinha: ‘Nossa, será que vão me mandar embora?’. 
[...] porque, antes, eu tinha uma garantia, na época da Antiga Sistemas, que eu 
nunca ia sair da empresa. E os donos falavam: ‘Douglas, se não mudar a 
diretoria, eu nunca vou mandar você embora’. 

 

4 Douglas, todavia, continuou trabalhando na Nova Sistemas e pôde acompanhar o 

processo de transição após a aquisição. O ambiente organizacional, que era característico de 

uma empresa familiar, tornou-se “mais profissional”, mediante a implantação de novas formas 

de agir e ferramentas de gestão voltadas à liderança, gestão de pessoas, planejamento e 

organização do trabalho. Com isso, os gestores passaram a ter mais autonomia e 

responsabilidade sobre as decisões relativas às operações, ao passo que, anteriormente, as 

decisões operacionais eram compartilhadas com a diretoria, sobretudo, pela proximidade que 

havia entre Douglas e os diretores. 

5 Ele destaca, também, que passou a prevalecer uma linha hierárquica traçada de modo 

muito claro, pelo o que as pessoas deveriam, sempre, reportar-se aos seus gestores, 

diferentemente do que ocorria antes, quando todos podiam “conversar diretamente com a 

diretoria, reivindicar alguma coisa”. Nesse período, ele era tido como um dos “braços 

direitos” da família que dirigia a empresa e, por isso, avalia que tais mudanças trouxeram 

desafios novos para o seu trabalho: 

No começo, foi muito complicado, porque, se eu tinha um problema com o 
cliente, eu ia direto à diretoria: ‘Eu tenho que resolver isso, resolver aquilo e 
como eu faço?’ [...] Então, a gente tirava a responsabilidade de se iria dar 
certo ou não. Mas aí, depois, a gente começou a ter que tomar algumas 
decisões sem perguntar para ninguém e assumir a responsabilidade por essas 
decisões, o que era, também, um risco. 

 

6 Ante as transformações em seu ambiente de trabalho, Douglas adotou o princípio 

segundo o qual “mudança é mudança, todo mundo tem que adaptar, senão fica para trás” – em 

que isto significava, também, o risco de ser demitido – e avaliou que ele teria que “cortar 

algumas coisas”, como atitudes e formas de agir. Assim, ele buscou “adequar-se” às regras de 

impessoalidade da empresa, o que levou à necessidade de desaprender o modo de trabalhar 

em um contexto de “gestão direta”: 

Difícil foi você sair de uma gestão direta, onde tudo o que você fazia, o seu 
gestor que era o dono da empresa, que tinha a visão geral da empresa sabia 
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tudo o que você estava fazendo. Então, ele sabia se você estava se esforçando 
ou não, ou se estava acontecendo alguma coisa. Às vezes, eu tinha um 
problema na minha casa, ele batia o olho e ‘Douglas, hoje você não está bem, 
vai lá e toma um café’. E, hoje, não é mais assim, era algo bom que a gente 
perdeu. 

 

7 Em função da reorganização do trabalho de Douglas, cujas tarefas foram restringidas à 

pesquisa e desenvolvimento de software, ele teve, também, que parar de relacionar-se com os 

clientes, algo que ele fazia quando era responsável pela gestão da implantação e suporte ao 

cliente:  

Hoje, eu não posso ter contato direto com o cliente, porque tem todo um 
processo, tem que passar pelo help-desk, passar para ao suporte [...] e aí que 
eu tenho o relacionamento com o suporte, que retornam [para o cliente]. Antes 
não. Antes, o cliente ligava no meu celular, eu atendia e resolvia para ele. Eu 
sempre abracei a parte de clientes, contato com clientes e eu fazia muito bem 
essa parte. [...] Eu sinto que eu não posso perder, mas eu não tenho mais esse 
relacionamento com o cliente. 

 

8 Douglas cita, igualmente, o necessário desaprendizado em relação à informalidade 

pela qual o processo de atendimento ao cliente era desenvolvido: 

Uma coisa que a gente desaprendeu, às vezes, nós éramos, muito, o momento. 
Então, se havia um problema, a gente desenvolvia e resolvia, a gente já rodava 
a aplicação e, se tivesse uma implementação, o dono vinha e falava que podia 
implementar. A gente fazia a implementação para cliente sem ter o aceite do cliente, 
na confiança mesmo. A gente fazia, desenvolvia e liberava para o cliente e, depois, o 
comercial se virava, o dono se virava para cobrar. [...] E a empresa cobrava e se 
recebia ou não, ou se o cliente ia pagar ou não, eram outros quinhentos. Mas a gente 
fazia rápido. 

 
9 Modificar alguns aspectos de seu comportamento não foi fácil porque, mesmo após o 

processo de reorganização promovido pela Nova Sistemas, ele “não sabia, ao certo, como ia 

ser tudo”. Tais dúvidas, quanto às condições futuras de seu trabalho, decorriam, também, do 

fato de ele ter perdido sua “aproximação com o dono” da empresa, o que lhe conferia alguma 

segurança sobre a sua continuidade na empresa e a manutenção da posição que ele havia 

alcançado no quadro gerencial.  

10 Pela vivência que teve, Douglas defende que, nem sempre, a desaprendizagem seja 

inerente a algo avaliado como negativo. Em suas palavras, tendo em vista o que experimentou 

na Nova Sistemas, “desaprender não é uma coisa ruim que você tem que deixar de fazer. 

Você vai deixar de fazer por questões de adequação”. Por isso, ele considera que 

determinados conteúdos que ele aprendeu em seus anos de trabalho na Antiga Sistemas – 

como jeito arrojado de ser no trabalho – e que foram desaprendidos por uma questão cultural 
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do novo ambiente, poderão ser usados em outras empresas ou, mesmo, em sua vida, de forma 

geral:   

Você vai deixar de fazer, você vai desaprender algo, mas, assim, as coisas que 
você aprendeu em um lugar e que você pode usar para outra empresa, 
também, tudo o que você aprendeu na outra empresa você vai usar, claro. [...] 
eu tive que desaprender, mas para me adequar à empresa, mas aquilo vai ficar 
ainda meio que incubado, que eu posso usar em outras empresas, em outras 
situações.  

 
11 Por outro lado, ele também avalia que há a desaprendizagem de formas de agir que “às 

vezes, não eram boas práticas”, como no caso de procedimentos de processos de trabalho e 

linguagens para desenvolvimento de softwares, em que, ele, recentemente, abandonou o uso 

de uma linguagem, mais antiga, para passar a usar outra, vista como uma técnica melhor:  

Às vezes, é algo que você tem que desaprender e que tem relação com o que 
você vai aprender, porque eles são ligados diretamente, como o caso de 
processos que a gente teve que esquecer, apagar aquilo ali e tivemos que 
começar a fazer boas práticas em relação a processos. [...] São coisas que eu 
desaprendi e apaguei, que eu não gostaria de levar para outras empresas, que 
são essas boas práticas.  

 

12 Douglas avalia que algumas ações, articuladas na organização, contribuíram para a sua 

adaptação ao novo contexto organizacional, por meio das situações de desaprendizagem que 

experimentou. Primeiro, ele cita o seminário realizado com todos os gestores da Nova 

Sistemas, durante o qual assistiu a palestras sobre gestão e liderança das quais gostou bastante 

e vislumbrou que a Nova Sistemas tratava-se de uma empresa “diferente, que está 

promovendo mudança, que está investindo”: 

Lá eu mudei, lá foi quando falaram: ‘Douglas, você era Antiga Sistemas, você 
tinha esses pensamentos que você trouxe dos donos... E não eram 
pensamentos errados, mas pensamentos ideais para essa empresa’.  

 

13 Aliado a isto, houve diversas melhorias promovidas pela Nova Sistemas no pacote de 

benefícios concedidos aos empregados e nas ações e programas desenvolvidos pela área de 

recursos humanos da empresa. Finalmente, Douglas pondera que sua visão sobre como reagir 

às mudanças contribuiu para lidar bem com a situação: 

Eu tenho uma visão que a gente tem que se adequar aos acontecimentos. Você 
tem que se adaptar ao ambiente. Claro, eu me sinto assim: ‘Eu era um cara um 
pouco mais importante, vamos dizer, assim, na empresa, ali’. Aí, a gente vai 
para uma empresa gigante, você se sente um pouco... Só que você tem que se 
adequar. [...] Mas mudança é mudança, todo mundo tem que adaptar, senão 
fica para trás. 
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14 Atualmente, decorrido pouco mais de um ano e meio da aquisição da Antiga Sistemas, 

Douglas ainda trabalha na Nova Sistemas, desempenhando a mesma função. 

 

 

4.1.10 A narrativa de Joana: “Ou você se adapta, se adequa aos valores da empresa, ou 

você está fora”. 

 

  

1 Joana tem 33 anos e, recentemente, concluiu a formação superior em gestão de 

recursos de humanos. Durante quase dois anos, ela trabalhou na Antiga Sistemas, uma 

empresa de desenvolvimento de softwares de gestão empresarial que, em 2014, foi adquirida 

por uma de suas concorrentes, a Nova Sistemas. Nesse momento, ela ocupava o cargo de 

encarregada de suporte ao usuário de softwares, tendo a responsabilidade de coordenar o 

trabalho de uma equipe composta por 16 pessoas.  

2 Alguns meses após a aquisição, o cargo de Joana foi alterado para coordenadora de 

suporte, sem que isso representasse alteração em seu nível hierárquico ou novas atribuições; 

na verdade, tratou-se, apenas, de uma adequação da nomenclatura. Contudo tal modificação 

foi importante para ela e reflete uma das principais características do novo contexto de 

trabalho, na Nova Sistemas: a reorganização da gestão da empresa, de modo a torná-la 

profissionalizada. 

3 A Antiga Sistemas “era uma empresa familiar, com uma gestão centralizada”, em que 

muitos dos processos organizacionais e gerenciais – como os de gestão de pessoas e de 

tomadas de decisão – não eram estruturados segundo “as regras da administração”. Com a 

chegada da Nova Sistemas, teve início “uma reorganização de pensamentos, uma revisão de 

tudo e uma retomada do caminho correto da gestão”, que levou, especialmente, à redefinição 

da cadeia de comando, mediante a criação de mais níveis hierárquicos, e à implantação de 

novas práticas gerenciais, envolvendo a formalização dos processos de tomada de decisão, o 

monitoramento dos resultados do negócio, a gestão e o desenvolvimento das pessoas.  

4 Para Joana, esse processo de profissionalização da gestão da organização representou 

uma oportunidade para voltar a atuar em um ambiente cujo modelo de gestão ela já conhecia e 

praticara em empresas em que havia trabalhado, mas que teve que ser “deixado de lado”, 

quando ela começou a trabalhar na Antiga Sistemas. No entanto, por mais que o novo 

contexto, trazido pela Nova Sistemas, organizacional fosse familiar, Joana sentiu-se insegura: 
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Quando veio a aquisição da Antiga Sistemas, foi uma... Você assusta: ‘Meu 
deus, e agora? O que eu vou fazer? Vou ser desligada ou vou ficar? Nossa, 
será que eu vou conseguir ser aquele profissional que era antes?’. Primeiro, 
vem o medo e era um sentimento muito controverso, porque você tem o medo 
da mudança, mas você enxerga a oportunidade de voltar a ser aquilo que você 
era e de crescer, também, claro.  

 

5 Por isso, Joana considera que se tratou de uma “readaptação” a um jeito de trabalhar 

que era de seu conhecimento, que, no entanto, exigiu “desaprender” parte do que ela havia 

aprendido com “o jeito Antiga Sistemas de trabalhar, [...] a realidade de uma empresa 

pequena, de uma cultura complemente diferente”. Foi preciso desaprender a “gerir sozinha” a 

equipe de trabalho, sem ter que reportar a um superior as ocorrências da área, pois, antes da 

aquisição, Joana tinha um nível muito alto de autonomia para tomar as decisões relativas à 

área de trabalho. Agora, na Nova Sistemas, era preciso dirigir-se a um superior para tratar de 

ocorrências e problemas de seu setor, o que a impediu de continuar a agir do modo a que 

estava habituada. Para ela, houve um pouco dificuldade em lidar com este desaprendizado: 

Isso mexe um pouco com tua vaidade, também. Não adianta dizer que você 
não é vaidoso, você é vaidoso sim. E tem o choque de ideias, tem a tua 
vaidade e tem o choque de ideias, tem o conflito. Porque antes, não, antes eu 
‘Espera aí, antes eu conseguia tudo sozinha, porque agora eu tenho que falar 
com esse cara?’. 

 
6 Joana precisou, também, desaprender o foco excessivo que tinha sobre a gestão 

técnica, pois, antes, ela voltava-se mais para uma “gestão do conhecimento técnico” de sua 

equipe, abrangendo o funcionamento dos softwares utilizados pelos clientes. Com as 

mudanças promovidas na empresa, ela reconheceu que, em vez de desempenhar um papel 

restrito a “saber qual é o botão do teclado que abre uma tela x”, seria preciso agir, também, 

como uma gestora de pessoas, lidando, preponderantemente, com a capacitação e a liderança 

da equipe, e a gestão dos resultados da área:  

Abandonar isso foi um pouco difícil. [...] Antes, as dezoito pessoas da minha 
equipe me procuravam o tempo inteiro, atrás do conhecimento. Você acha que 
é o dono total, o absoluto ali, porque as pessoas te procuram, porque elas 
precisam de orientação. Se as pessoas te procuram demais, é porque você não 
capacitou essas pessoas para isso. Mas você não se vê assim, não, ‘eu sou 
importante, porque as pessoas me procuram’. 

 

7 Apesar do conflito vivido, ela considera que foi útil desenvolver estes 

desaprendizados, para que pudesse aprender novos comportamentos, compatíveis com o estilo 

gerencial adotado na organização e, logo, necessários ao seu relacionamento com os membros 

da equipe e com o seu superior: 
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Você tem que ir aprendendo a negociar, a ser flexível, a entender a opinião do 
outro, mesmo que você não aceite, pelo menos a troca de ideias precisa existir. 
E agora, tem toda uma democracia aqui, um processo democrático, tem um 
gestor e eu tenho que ir lá, conversar com ele, tenho que alinhar. 

 

8 Como Joana explica, sua desaprendizagem justificou-se tanto pela necessidade de 

adequar-se às características do ambiente de trabalho, quanto pela premência de manter-se na 

empresa e na posição que ocupava: 

[Desaprender] é algo incômodo, porque você se vê refém de uma situação: ou 
você se adapta, se adequa aos valores da empresa, ou você está fora. E para 
mim, naquele momento, não era interessante eu estar fora, porque eu ocupava 
um cargo que sempre, digamos, sempre foi meu, eu sempre lutei na minha 
vida, não por uma questão de espaço, mas por uma questão de objetivo 
pessoal. 

 

9 Ainda assim, ela salienta que a sua experiência de desaprendizagem foi um evento 

positivo, pelos ganhos que ela obteve: 

Eu pude reaprender e aprender coisas novas, também. [...] Eu enxerguei com 
bons olhos essa questão do desaprender, porque tudo aquilo que eu aprendi na 
[empresa, antes da aquisição], para mim, profissionalmente, não serviu para 
nada, serviu para eu perder as características de gestão que eu tinha antes. 
Então, o desaprender, desapegar da [empresa, antes da aquisição], foi 
importante. 

 

10 Joana aponta algumas ações, adotadas pela organização, que facilitaram o processo de 

desaprendizagem pelo qual passou. Assim que a Nova Sistemas assumiu o controle da 

empresa, seus dirigentes reuniram todos os empregados e lhes comunicaram que “não 

desligariam ninguém e que todos os profissionais seriam reaproveitados dentro da empresa”, o 

que foi importante para que Joana sentisse uma confiança maior em aderir a um processo de 

mudança. Além disso, ela considera que as mudanças na organização foram realizadas em 

ritmo adequado, pouco a pouco e sem provocar uma ruptura traumática. Isto, aliado à 

capacitação em gestão da qual ela participou, contribuiu para que ela se adaptasse “à maneira 

correta de trabalhar”. 

11 Decorrido pouco mais de um ano e meio da aquisição da Antiga Sistemas, Joana ainda 

trabalha na Nova Sistemas e ocupa o mesmo cargo. 
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4.1.11 A narrativa de Marta: não pude usar o projeto acadêmico desenvolvido por mim.  

 

 

1 Marta tem 65 anos e formou-se em pedagogia. Por cinco anos, trabalhou na 

Universidade Antiga, uma instituição de ensino superior que, em 2013, fez a fusão de suas 

operações com a Universidade Nova, uma de suas concorrentes.  À época, ela ocupava a 

posição de diretora acadêmica, coordenando o trabalho de uma equipe que totalizava, 

aproximadamente, 250 pessoas. A instituição resultante da fusão adotou o nome de 

Universidade Nova. 

2 Entre o anúncio e a aprovação da transação pelos órgãos reguladores, decorreu cerca 

de um ano, período em que Marta desempenhou, normalmente, suas atribuições. Após isto, 

foram constituídos diversos grupos de trabalho, formados por representantes das duas 

universidades, com o objetivo de elaborar os planos de integração das operações, sendo que 

Marta, como diretora acadêmica, compôs o grupo da área acadêmica, juntamente com alguns 

dos membros da equipe sob sua coordenação. Nesse momento, as pessoas oriundas da 

Universidade Antiga ainda não haviam sido informadas sobre sua continuidade na empresa 

resultante da fusão. No caso de Marta, ela entendia que, por ser da alta administração, 

somente após o período de integração ela teria clareza sobre o seu futuro na organização e, até 

mesmo, quanto à sua intenção concernente a tal. 

3 Ainda que se tratasse de uma fusão, em que as organizações buscariam o 

aproveitamento das boas práticas identificadas em cada uma, pouco tempo após o início do 

planejamento da integração, Marta deu-se conta de que, no âmbito das práticas e processos 

acadêmicos, prevaleceriam os modelos pedagógicos da Universidade Nova, até mesmo 

porque se tratava de metodologias curriculares bastante contrastantes, cuja integração não se 

viabilizaria. Também nessa fase, iniciaram-se as demissões de pessoas oriundas da 

Universidade Antiga, sendo que, à medida que ocorria a integração das áreas de trabalho, as 

demissões ocorriam em grande número, em especial, nos setores em que prevaleciam os 

processos já existentes na Universidade Nova. 

4 No nível da alta administração, Marta esclarece que houve a extinção e a criação de 

diversas diretorias, além da alteração dos gestores ocupantes de parte dos cargos existentes na 

empresa resultante. Em seu caso, após a conclusão dos trabalhos de planejamento da 

integração dos processos acadêmicos, ela foi convidada a assumir a diretoria de uma nova 

área, a qual, no entanto, envolvia um tipo de trabalho muito diferente daquele que ela estava 

acostumada a fazer e que não despertava nela a mesma paixão que tinha pela área acadêmica. 
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5 Devido tanto à alteração das práticas e processos de trabalho da área acadêmica, 

quanto à sua transferência para outra área, Marta viu-se, a partir de então, impedida de usar o 

projeto acadêmico de cuja construção participou ao longo dos anos anteriores:  

A venda da Universidade Antiga, realmente, foi um baque, não podemos 
deixar de acreditar que foi um baque para todo mundo que trabalhava lá. Para 
mim também foi, porque a gente já estava, há muitos anos, desenvolvendo um 
trabalho que estava sendo aprimorado [...] Agora, a aquisição me impediu de 
continuar esse trabalho. E, claro, com a mudança e a primazia do modelo da 
Universidade Nova, nós tivemos que abandonar isso, isso morreu, isso foi para 
a gaveta. 

 

6 Como ela observa, o modelo acadêmico e de currículo adotados pela Universidade 

Antiga refletiam crenças e dogmas quanto ao papel e à forma de promover a educação 

superior, especificamente, para o perfil de um aluno trabalhador, as quais eram consideradas a 

base do desenvolvimento da Universidade Antiga. Ela salienta a relevância do desafio com o 

qual teve que lidar: “nós tivemos que aprender a fazer formatos de estrutura, de currículo, de 

conteúdos, de trabalho com professor, com coordenador [...]. E aí, a gente foi ficando bom 

nisso, a gente foi aprendendo”. 

7 Marta julga que tenha desaprendido desde que o termo seja no sentido de “não poder 

usar aquilo que era feito, aquilo que tinha sido apreendido ao longo dos anos”, pois, em 

princípio, o termo tem a conotação de “não aprender mais”, o que não diz respeito à situação 

que vivenciou: 

Eu não desaprendi nada, eu não pude é usar o projeto acadêmico construído 
por mim, pela minha equipe, ao virar Universidade Nova. A gente não pôde 
usar. Agora, ele existe, está aí, está aí na nossa cabeça e podemos praticá-lo 
em outras situações e tal. [...] Agora, se não poder usar é uma 
desaprendizagem, então, sim, nós não tivemos o que fazer... ‘Vamos colocar 
isso na gaveta’ . 

 

8 No decorrer das discussões realizadas durante o período de integração, ela conta que 

não se mostrou resistente, na intenção de fazer prevalecer sua visão e ideias, pois, ainda que 

buscasse defender o seu ponto de vista à exaustão, reconhecia os limites impostos pela nova 

realidade, em que tendia a prevalecer o que já predominava na antiga concorrente. Por isso, 

ela avalia que foi importante assumir uma postura “política”: 

Era uma fase de transição, justamente, porque eles foram cuidadosos quando 
falaram assim: ‘Olha, esqueçam tudo o que vocês fizeram até agora, de agora 
para frente aqui é assim’. [...] Eu sou política. Politicamente, eu achei que era 
a melhor maneira de lidar. Quer dizer, eu defendo ideias a exaustão; aquilo, 
cada vez que era discutido, eu discutia, à exaustão, o meu ponto de vista. Eu 
falava: ‘Não, mas olha, o melhor ainda é este modo’. Eu vou dizer o que 
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mais? Aí acabou, encerrou. Aí, você tem que abrir mão até da argumentação, 
tem um limite. 

 

9 Marta reforça sua compreensão, citando o caso das pessoas, oriundas da Universidade 

Antiga, que continuaram a trabalhar na Universidade Nova:  

Então, isso aí é saber lidar. Quer dizer, a equipe, por exemplo, que estava na 
Universidade Antiga, os que ficaram – como eu disse, a demissão foi grande, 
mas ficaram alguns – o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que virar a 
página. Aí foi desaprender mesmo, esquece aquilo e começa a trabalhar 
daquele jeito porque é aquilo que está vigindo. 

 

10 Assim, colaborou para a sua desaprendizagem a compreensão de que, naquele 

momento, seria preciso abrir mão da possibilidade de colocar em prática a sua visão. Tal 

situação permitiu a Marta vislumbrar que, além de adquirir novos aprendizados, necessários à 

sua atuação, é preciso também aprender a desaprender, para ser possível lidar com situações 

que exijam trabalhar de um jeito diferente, adequado à organização em que a pessoa encontra-

se inserida: 

O desaprender, como você chama, quer dizer, deixar de usar as práticas que 
você acha que estão de acordo com as suas crenças, isso sempre vai acontecer 
quando você mudar de trabalho, seja qual for. Agora, a aprendizagem, ela é 
eterna. Até você tem que aprender a desaprender, você tem que aprender a 
lidar com situações desse tipo. 

 

11 Apesar das ressalvas que tinha em relação ao novo cargo que lhe havia sido oferecido, 

Marta aceitou assumi-lo, até que, alguns meses depois, decidiu desligar-se da Universidade 

Nova. Atualmente, ela ocupa uma posição em nível de direção, em uma instituição de ensino 

superior.  

 

 

4.1.12 A narrativa de Pedro: além de desaprender, promovi a desaprendizagem das 

outras pessoas. 

 

 

1 Pedro tem 48 anos e formou-se em administração. Em 2012, a Aviação A, uma 

companhia aérea competidora no mercado de aviação civil, em que ele trabalhava há quatro 

anos, decidiu fundir suas operações com as de outra companhia aérea, a Aviação B. Então, 

com 44 anos de idade, Pedro ocupava a posição de diretoria de recursos humanos e foi um dos 
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responsáveis pela condução do processo de integração das operações das duas companhias, 

em que a empresa resultante manteve o nome de Aviação A. 

2 Para Pedro, os principais desafios enfrentados durante tal processo são aqueles que se 

originaram do apego pelas pessoas ao “jeito” e à cultura de cada uma das duas organizações. 

Tal postura se fazia presente, notadamente, nos momentos de definição dos processos e 

sistemas que prevaleceriam, quando as pessoas tendiam a dizer “não, o meu sistema é melhor, 

meu processo é melhor”. Por isso, ele avalia que a partir do ponto em que as pessoas foram 

ajudadas a “desapegar-se” desta ideia, o processo de integração operacional foi mais bem 

sucedido: 

Quando a gente colocava os critérios técnicos trabalhados, tivemos vários 
processos que mantivemos os da Aviação A, que eram melhores; outros 
processos, os da Aviação B, que eram melhores, e outros processos, nós 
abandonamos os dois e pegamos um terceiro que era melhor. ‘Não, não vamos 
fazer nem do meu jeito, nem do seu jeito. Vamos fazer do melhor jeito, seja ele 
qual for. Se for o meu, o seu ou um terceiro meio que a gente tem, para nós 
descobrirmos juntos’. 

 
3 Com a finalidade de fazer prevalecer tal premissa, considerada pertinente para o êxito 

da fusão, Pedro aponta que, em algumas situações, foi preciso demitir pessoas que “se 

tornaram resistentes” e ficaram “arraigadas” ao modo de agir que a sua organização adotava, 

antes da fusão. Como ele destaca: 

O processo foi muito o de reconhecer a realidade, perceber que essa realidade 
era diferente da realidade anterior, identificar quais eram os novos 
conhecimentos, habilidades, atitudes relevantes para o sucesso, a partir de 
agora, que não necessariamente eram os mesmos critérios anteriores, pelo 
novo cenário. 

 

4 Pedro indica a modificação do modelo de remuneração adotado na empresa como uma 

das mudanças que exigiu, fortemente, a alteração do modo de pensar das pessoas, oriundas de 

ambas as empresas, pois cada uma adotava um modelo considerado ideal. Ele entende que, 

agora, por se tratar de uma única organização, era preciso “unificar as maneiras de 

remuneração, e isso foi um processo muito dolorido na empresa, porque os dois lados 

pensavam que a empresa ia fazer uma mudança, buscando tentar economizar, de alguma 

forma, e tirar dinheiro do tripulante”. Foi uma situação que, em alguns momentos, levou os 

dirigentes da Aviação A a considerar a possibilidade de abortar o processo de fusão que se 

encontrava em andamento e, por isso, demandou um trabalho “intenso” de alteração da forma 

de pensar das pessoas: 

Foi um trabalho de mudança cultural que a gente teve que fazer, as tantas 
reuniões a que eu fui, vídeos que eu gravei para poder vender isso para as 
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pessoas, mostrar que tinha um jeito que era bom – que, para mim, era bom – 
mas que, agora, nós tínhamos um jeito melhor.  

 

5 Como destacado por Pedro, ainda que o modelo que se propunha representasse uma 

mudança benéfica para os empregados, pois melhoraria as condições de remuneração 

praticadas, havia, entre as pessoas, o medo de que a forma proposta levasse a perdas salariais. 

Na visão dele, “enquanto as pessoas não desaprenderam para aprender um novo modelo, 

enquanto isso não aconteceu, houve muito sofrimento”, até que, finalmente, o novo modelo 

foi aprovado pelos empregados e as entidades representativas envolvidas.  

6 Pedro avalia que, durante todo o processo de fusão, foi importante enfatizar a temática 

da desaprendizagem, para estimular e garantir as mudanças nas diversas áreas da organização. 

Ele complementa, explicando de que modo costumava abordar o assunto com as pessoas: 

Eu falo desse conceito de desaprendizado, eu sempre pergunto para as 
pessoas, para a plateia: ‘Tem alguém que fumava e parou de fumar? Tem 
algum ex-fumante?’. Meia dúzia de gente levanta a mão: ‘Parabéns, você é 
um cara que desaprendeu. Não é? E esse desaprendizado te ajudou a se 
tornar melhor. Você conseguiu descartar o conhecimento. Em algum 
momento, você aprendeu, ficou bom, atraente, bonito, charmoso. Agora, você 
desaprendeu isso. Você desaprendeu’. Ou seja, eu sei que fumar não é bom, 
não é charmoso, não é bonito, não faz bem para a saúde. Esse novo 
aprendizado, necessariamente, mata o aprendizado anterior. Ele desaprendeu 
que isso era bom. E aprendeu... E isso garantiu uma mudança de 
comportamento, o tornou uma pessoa melhor. Isso é o que eu acredito e foi 
nessa temática que a gente bateu muito durante todo o processo de fusão, em 
todas as áreas. 

 

7 Para facilitar a desaprendizagem, na Aviação A, Pedro considera que foi preciso 

comunicar-se melhor com as pessoas, com o propósito de informá-las sobre os 

acontecimentos relativos ao processo de fusão e ouvi-las em relação às suas percepções, 

desejos, necessidades e ideias, independentemente da posição ocupada na empresa: 

Você tem que ouvir a gente miúda, porque a gente miúda é a célula que, 
realmente, faz as coisas acontecerem. Não adianta acreditar que, só porque o 
presidente tem uma visão, que o chão de fábrica vai executar aquela visão ou 
que a equipe comercial vai na direção que o grande visionário apontou. 

 

8 Não obstante, além de pedir às pessoas que promovessem o próprio desaprendizado, 

Pedro, também, teve que desaprender, para poder aproximar-se da nova cultura que se 

formava. Ele reconhece que, em um dado momento, estava agindo de um modo que ele 

mesmo entendia ser “um dos desafios generalizados em uma fusão”: o comportamento de 

impor, aos novos membros da organização, oriundos da Aviação B, o que ele enxergava como 

verdadeiro. Foi preciso conscientizar-se de que era necessário parar de agir desta forma e 



112 

 

assumir outro comportamento: “Para mim, foi um momento revelador perceber que eu 

precisava me colocar no lugar do outro. Apesar de que eu estava enxergando ser verdadeiro, 

tinha que dar o benefício da dúvida, que o que outro está enxergando, talvez, seja verdadeiro 

também”. 

9 Pedro aponta, também, o seu desaprendizado envolvendo o processo de recrutamento 

e seleção adotado na antiga Aviação A, que, do ponto de vista técnico, era avaliado como 

“muito bem estruturado”. Ao constatar que os procedimentos de recrutamento e seleção 

adotados pela Aviação B proporcionavam o mesmo nível de eficiência, ao mesmo tempo em 

que eram mais ágeis e de custo menor, foi preciso que Pedro revisse sua atitude de julgar “que 

nós [a Aviação A, antes da fusão] somos melhores em tudo, fazemos mais certo e melhor”, 

para concordar com a implantação de um novo processo, que contemplasse as melhores 

práticas das duas organizações:  

O nosso time de recrutamento e seleção ficou incomodado em lidar com isso, 
considerava aquilo uma coisa sagrada. E foi um trabalho de conhecimento que 
a gente precisou ter, mas, inclusive, para mim mesmo, porque eu tinha, no 
início, aquela arrogância intelectual de que a gente faz muito melhor. [...] Nós 
percebemos que eles tinham alguns processos que eram melhores, diferentes e 
melhores. E a gente conseguiu adotar.  

 

10 Além disso, Pedro foi impelido a engajar-se no processo de revisão das declarações 

estratégicas da empresa que ele mesmo havia ajudado a construir, anos antes: “Quando o 

[presidente] disse que nós precisaríamos repensar nossa declaração da missão, a nossa 

declaração da visão e os valores empresariais, aquilo, para mim, foi um choque elétrico, das 

pontas do dedinho até o último fio de cabelo”. Em seu entendimento, tais declarações 

refletiam crenças e valores da empresa, que deveriam ser aprendidos pelo pessoal da Aviação 

B; porém, apesar de suas tentativas de manter as definições antigas, ele foi obrigado a 

desaprender parte das convicções sobre as quais se baseava a gestão da empresa. 

11 Ele avalia que sua resistência em desaprender deveu-se tanto à “vaidade de ter algo 

que tem a sua marca, que tem a sua cara e que você acha que é uma perfeita obra de arte”, 

quanto à sua concepção de que o que prevalecia, antes da fusão, era o melhor. Por isso, como 

ele destaca, foi relevante dar-se conta de que a Aviação B – assim como a Aviação A – 

possuía elementos valorosos para o desenvolvimento da empresa resultante. Como ele expôs 

para outras pessoas da empresa: 

‘Estamos comprando alguma coisa por esses x milhões de reais. Se eu 
concluir que nada serve, tudo é ruim, porque nós estamos pagando? Nós 
estamos comprando um valor. Que valor é esse que nós estamos 
comprando?’. Então, quando a gente identificou que essa empresa tinha valor 
e quais eram esses valores, nós começamos a perceber necessidade de 
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aproveitar esses valores, que nós não podíamos, simplesmente, matar aquele 
conhecimento, aquelas pessoas, aquela experiência que estava lá. 

 

12 Com isso, Pedro pondera que colaborou para sua desaprendizagem a adoção do que 

ele chama de “humildade intelectual”, ou seja, “a consciência daquilo que você não sabe, ou 

melhor ainda, daquilo que você não sabe que não sabe”, postura por meio da qual ele 

diminuiu sua resistência à mudança e teve uma abertura maior à possibilidade do novo e do 

diferente. Ele reforça: “o principal elemento para uma pessoa no processo de 

desaprendizagem é a humildade intelectual, que é o oposto da arrogância intelectual, que, em 

minha opinião, é o que leva à resistência”. 

13 Para Pedro, desaprender significou “uma questão de sobrevivência nesse processo em 

que a mudança era imperativa”, uma vez que, independentemente de sua visão, a cultura da 

organização estava modificando-se e era preciso aproximar-se deste movimento, também, 

como forma de manter-se integrado ao grupo e à organização. Ele pondera sobre o 

entendimento desenvolvido, à época: 

Uma nova cultura iria imperar. Você podia gostar ou não gostar, mas era uma 
realidade. E, entre a cultura desejada e a cultura real, existe uma certa 
distância, e você precisa saber lidar com essa distância e que ações você pode 
tomar para aproximar a cultura real da cultura ideal. E aí, o que eu chamava de 
ideal era uma espécie errada e antiga. Por que eu digo errada e antiga? Ela 
levava em consideração pensamentos, ideias, critérios do lá e, então, não do 
aqui e agora. 

 

14 Pedro, finalmente, assinala não ter tido perdas ao desaprender antigos aprendizados, 

pois avalia que as mudanças, na Aviação A, ocorreram de modo adequado e no sentido 

correto. Contudo ele considera que a “desaprendizagem pode ser para pior”, pois há mudanças 

que, nem sempre, “são para melhor”. Isto quer dizer que, nas organizações, as pessoas podem 

desaprender errado, ou seja, promover mudanças que não foram bem avaliadas e, por isso, 

precisarão ser corrigidas, no futuro, muitas vezes, requerendo “desfazer o que foi feito”: 

Toda mudança inclui uma aprendizagem. É, ao mesmo tempo, uma 
aprendizagem e uma desaprendizagem. É aprender o novo e desaprender o 
velho, e o novo pode ser pior que o velho. [...] A gente tem que ser crítico e 
avaliar: identificar critérios de avaliação pelos quais você vai poder julgar uma 
mudança e identificar se vale a pena fazer um processo de aprendizagem, ou 
desaprendizagem. 

 

15 Decorridos quatro anos da fusão, Pedro optou por desligar-se da Aviação A, por 

motivos ligados à sua carreira profissional. Atualmente, ele ocupa uma posição de diretoria 

em uma empresa industrial. 
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4.1.13 A narrativa de Alex: estou, ainda, desaprendendo. 

 

 

1 Alex tem 33 anos e é graduado em sistemas de informação. Por dez anos, trabalhou na 

Antiga Sistemas, uma empresa de desenvolvimento de softwares de gestão empresarial que, 

em 2014, foi adquirida por uma de suas concorrentes, a Nova Sistemas. Nesse ano, ele 

ocupava a posição de gerência de pesquisa e desenvolvimento, coordenando três áreas de 

trabalho, com dez profissionais, no total. 

2 Trabalhando desde o início de sua carreira profissional na Antiga Sistemas, Alex 

avalia que o seu desenvolvimento profissional e o crescimento da empresa ocorreram de 

forma concomitante, pelo o que ele tornou-se um dos principais gestores do negócio, a ponto 

de, pouco antes do evento de aquisição, assumir algumas atividades que eram de competência 

do dono da empresa, em função de seu afastamento do dia a dia do negócio. Além disso, Alex 

desenvolveu uma “relação muito próxima” com o dono da Antiga Sistemas, que, mais do que 

chefe, representava “quase um pai”, com quem ele pôde aprender muito sobre como gerir e 

fazer negócios.  

3 Alex julga que a Antiga Sistemas era uma empresa consolidada, cujo crescimento 

deveu-se, em parte, às pessoas “de responsabilidade” que faziam a gestão de pesquisa e 

desenvolvimento do negócio, que, ante a receita gerada pela empresa, poderia ser considerado 

um grupo enxuto de gestores. Para ele, o sucesso alcançado pela Antiga Sistemas decorreu, 

notadamente, do jeito de trabalhar adotado pela equipe gerencial da empresa, que era uma 

característica oriunda do comportamento de união e comprometimento que era praticado:   

Essa gestão anterior tinha uma forma de trabalhar que era o atendimento 
imediato, a solução em um minuto. [...] Essa entrega que o cliente não 
esperava, o atendimento dele era de imediato, seja um diretor, seja quem 
fosse, sentava e ia resolver: ‘Liga para o cliente agora, a gente vai resolver é 
agora’.   

 

4 Contudo, a partir da aquisição do negócio pela Nova Sistemas, a estrutura 

organizacional da empresa foi revista, o que gerou modificações não só no jeito de trabalhar, 

que Alex valorizava, mas também, no conteúdo de seu trabalho. Além de parte de suas 

responsabilidades de gestão técnica ter sido repassada para um setor próprio, alocado no 

escritório central, a gestão das três áreas pelas quais ele era responsável foi desmembrada, de 

modo que ele passou a gerenciar somente uma área, composta por uma pessoa, apenas. 

5 Em decorrência dessas e de outras mudanças na estrutura e nos processos de trabalho 

da organização, ele avalia que a forma de trabalhar que havia sido desenvolvida na empresa, 
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que foi importante para a expansão do negócio, deixou de existir e deu lugar a uma nova 

gestão, pelo o que “as coisas estão um pouco diferenciadas”. O que ele mais enfatiza é a perda 

do acesso facilitado que tinha à diretoria da empresa, em decorrência, dentre outros aspectos, 

da maior hierarquização presente na Nova Sistemas: 

Quando teve essa fusão, a gente perdeu aquele contato. Ainda está sendo, um 
pouco, surpresa para mim como isso aqui está funcionando. Já tem mais de 
ano, tem muita coisa positiva, mas, de uma forma geral, aquele contato, aquela 
afetividade que a gente tinha com o diretor... Você chegava, batia na porta e já 
entrava: ‘A gente precisa resolver isso, isso e isso’. É assim que funcionava. 
Hoje, não, hoje existe degrau. Você sobe um, dois, três, dez degraus, para, 
depois, descer de novo [e alguém perguntar]: ‘O que está acontecendo?’ 
Entendeu? Então, isso, ainda, traz um pouquinho de transtorno para a gente 
ainda. A gente ainda sente isso, internamente. 

 

6 Alex destaca, também, que isto tirou a agilidade que, antes, era conferida à tomada de 

decisões e à resolução de problemas, o que tem gerado dificuldades na realização de seu 

trabalho, como a morosidade para atender às demandas dos clientes e para implantar 

melhorias no sistema. Tal situação foi intensificada pelo estabelecimento de novos processos 

decisórios na empresa, além da expansão dos níveis hierárquicos, acima do de Alex: 

[Hoje] a gente tem que montar processo, o processo tem que ir, tem que ser 
analisado, passado por um conjunto de especialista para ver se vai aprovar 
aquilo, se não vai. [...] Sou um dos caras principais, também, dessa área de 
desenvolvimento aí. Mas, acima da gente, constrói uma pirâmide enorme, têm 
mais trinta, quarenta pessoas acima da gente.  

 
7 Para Alex, tais mudanças geraram uma interpretação de que “as coisas não estão 

funcionando”, devido a uma forma de fazer gestão que, na teoria, mostra que “processo é 

essencial, que a empresa precisa de processo”: 

Então, tudo tem que ser cronometrado. Isso nos traz um pouco de dificuldade, 
porque, no processo antigo, não existia processo. A gente sentava numa mesa 
de reunião, e saía daquela mesa de reunião com o projeto pronto. Era apenas 
questão de desenvolver. [...] Mas, na teoria, essa nova gestão seria a forma 
correta de trabalhar. 

 
8 Mesmo que a nova gestão da organização tenha estabelecido uma forma diferente de 

trabalhar, decorrido quase um ano e meio da aquisição, ele, ainda, não conseguiu deixar por 

completo de lado o modo antigo de trabalhar: “[é] uma cultura que a gente está deixando de 

lado. Aquela forma que a gente tinha, aquela cultura que a gente tinha, a gente está, ainda, 

deixando ela de lado e a gente está começando a incorporar uma nova cultura”. No caso 

específico de procedimentos relativos ao processo de atendimento ao cliente, Alex indica que 

o modo antigo de trabalhar, modificado a partir da aquisição da empresa, ainda está sendo 

desaprendido por ele: 
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A gestão anterior tinha uma forma de trabalhar que era o atendimento 
imediato, a solução em um minuto. Agora não, a gente tem carência de tantas 
horas, às vezes, de dias [para iniciar o atendimento]. [...] Para alguns, com 
certeza, foi positivo. Para mim, eu não consigo trabalhar com isso. Eu não 
consigo resolver amanhã o problema do cliente que está agora. [...] Mas, de 
uma forma geral, eu acho que a gente vai aprendendo, a gente vai se 
adaptando a trabalhar com isso. Acho que isso vai ser com o tempo só. 

 
9 Na visão de Alex, a situação de desaprendizagem que está vivenciando representa que 

a forma de trabalhar, anteriormente adotada, foi eliminada e vem sendo substituída por outra 

concepção sobre a maneira de realizar o trabalho:  

Esse desaprendizado, na verdade, a gente só tirou aquela forma de trabalhar. 
Uma forma que, naquele ponto, até aqueles dez anos, a gente achava que seria 
essencial trabalhar daquela forma. [...] E hoje, às vezes, a gente já começa a 
incorporar essa visão dessa teoria, um pouco diferente. 

 

10 Neste processo, ele sinaliza que é preciso adquirir novos aprendizados, para que, 

gradativamente, seja possível compreender de que forma funciona a nova sistemática e, assim, 

praticar os conhecimentos e as competências que a organização está focalizando: “a gente já 

começar a praticar esse desaprendizado e já começa a aprender coisas novas, práticas novas, 

processos novos”, como os de atendimento e relacionamento com o cliente. Quanto a outros 

elementos que poderiam, eventualmente, facilitar seu desaprendizado, Alex pondera que o 

que se fazia necessário foi feito, ou seja, as pessoas, na organização, foram comunicadas 

sobre o que se esperava delas e foi-lhes dado tempo para adaptar, gradativamente:  

Eu acho que não teria forma diferente de ser feito. Porque a incorporação, ela 
tem uma cultura. E não são eles que vão adaptar à nossa cultura, é um pouco 
diferente. A nossa empresa que precisa adaptar à cultura da incorporação. 
Então, querendo ou não, não existe uma forma diferente de ser feito. Foi 
gradativo, não foi, assim, do dia para noite: ‘Hoje vai ser assim, começa a 
funcionar assim. Cara, se você não gostou, a porta está aberta’. Não foi 
assim, foi muito claro. 

 

11 Decorrido pouco mais de um ano e meio da aquisição da Antiga Sistemas, Alex 

continua trabalhando na Nova Sistemas, ocupando o mesmo cargo. 

 

 

4.1.14 A narrativa de Hugo: não foi preciso desaprender para adaptar-me. 

 

 

1 Hugo tem 37 anos e formou-se em administração. Durante oito anos, trabalhou na 

Antiga Sistemas, uma empresa de desenvolvimento de softwares de gestão empresarial que, 
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em 2014, foi adquirida por uma de suas concorrentes, a Nova Sistemas. Ele ocupava a posição 

de gerência de uma das unidades de negócio da empresa e, imediatamente após a aquisição, 

foi convidado a assumir um novo cargo, a gerência de vendas de uma das linhas de softwares 

da Nova Sistemas, coordenando uma equipe composta por oito pessoas.  

2 Ainda que a venda da Antiga Sistemas tenha sido algo inesperado para Hugo, uma vez 

que ele gostava de trabalhar na empresa, ele avalia o evento de aquisição de maneira positiva, 

especialmente, pelas melhorias que a Nova Sistemas promoveu na gestão do negócio. Para 

ele, umas das mudanças relevantes mostrou-se na forma de gerenciamento e monitoramento 

do desempenho das áreas da empresa, o que facilitou a geração de informações para a tomada 

de decisões. Ele cita, também, a realocação e centralização de processos administrativos e 

financeiros na matriz, o que possibilitou a melhoria de resultados provenientes dessas 

atividades, tais como os de cobrança. 

3 Por outro lado, Hugo considera que tais ações provocaram algumas dificuldades para a 

realização de seu trabalho. A adoção de novos procedimentos administrativos e financeiros e 

a sua centralização na matriz, juntamente com a criação de novos níveis hierárquicos na 

empresa, geraram morosidade nas tomadas de decisões envolvendo as operações sob a 

responsabilidade de Hugo e na execução de alguns processos, como o faturamento das 

vendas: 

Eu sempre fui da seguinte maneira de pensar: as coisas têm que acontecer 
mais rápido, entendeu? [...] e com a [antiga diretoria] aqui, a gente conseguia 
fazer as coisas acontecerem mais rápido, entendeu? Um dos grandes choques 
que eu tive com a fusão, foi, justamente, com a morosidade dos processos que 
a Nova Sistemas tem. 

 

4 Apesar das mudanças ocorridas na organização, ele não considera que tenha sido 

preciso desaprender no sentido de alterar sua visão pessoal e os conceitos com os quais 

trabalhava, mas, apenas, deixar de realizar atividades cuja responsabilidade pela execução foi 

transferida para outras pessoas e áreas:  

Quando a Nova Sistemas entrou, foi um choque bom, eu achei que foi um 
choque bom, porque, agora, nós temos processos mais definidos, temos 
contratos fechados com mais segurança. [...] Então, eu não tenho descrença 
nenhuma de falar: ‘ah, eu tenho que desaprender’. Não acho desaprender, é 
você deixar de fazer tudo aquilo que você fazia porque você estava 
centralizado em muita coisa e, hoje, você têm pessoas para poder fazer esses 
processos. 
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5 Do mesmo modo, parar de realizar tais atividades não provocou a necessidade de que 

Hugo abandonasse aprendizados adquiridos anteriormente, pois, para ele, estes poderão ser 

utilizados em outras situações de trabalho, como o atendimento ao cliente:  

Não tive que abandonar não, não tive que abandonar não [aprendizados, 
crenças e valores]. Igual eu te falei, a nível de tarefas, para mim, eu quero 
saber sempre, aprender de todas as áreas, eu procuro saber isso para eu poder 
ter o argumento com o cliente, que eu acho que o comercial é a única área que 
precisa de todas as informações de todas as áreas, porque é com essa 
informação que eu vou chegar para o meu cliente e conseguir vender o nosso 
projeto. 

 

6 Também, Hugo considera que, para “adaptar-se” à nova realidade organizacional 

promovida pela Nova Sistemas, não foi preciso abrir mão dos valores que ele aprendera 

durante os anos em que trabalhou na Antiga Sistemas, tanto por haver compatibilidade entre 

os valores das duas empresas, quanto por ele considerar que valores, mesmo que não sejam 

adequados ao contexto atual, não mudam: 

A gente tem que adaptar, só que eu não perdi valores porque eu aprendi 
[outros] na Nova Sistemas; a gente tinha boas culturas na Antiga Sistemas. 
Porque, não é que eu não posso encaixar junto com a da Nova Sistemas, 
algumas batem, certo? Algumas, você vê que não tinham tanta relevância em 
cima do que a gente tem hoje. 

 
7 Desse modo, para Hugo, ainda que ele não tenha desaprendido, ele adaptou-se ao 

modelo de gestão da Nova Sistemas, baseado em sua compreensão sobre lidar com situações 

de mudança na organização: 

Eles têm o modelo de gestão deles, certo? Eu concordo que a gente tenha os 
nossos, formas de trabalhar, mas a gente tem que trabalhar seguindo a gestão 
da empresa em que a gente está trabalhando. [...] Eu acho que é muito mais, 
adaptar, nós temos que adaptar. E eu acho que sobrevive no mercado é quem 
se adapta.  

 

8 Hugo avalia que a aquisição de novos aprendizados, relativos, por exemplo, a como 

fazer a gestão comercial em nível de diretoria e como gerenciar, preparar e apresentar 

informações de resultados da área, mostrou-se importante para que ele pudesse adaptar-se à 

nova realidade organizacional e, assim, garantir a própria sobrevivência no trabalho: 

A Nova Sistemas tem os processos dela, tem os conceitos dela que eu acho 
que a gente tem que aprender esses conceitos e trabalhar em cima deles. Na 
Nova Sistemas tem essas vantagens, eu vou falar assim, de querer fazer as 
coisas acontecerem e aprender, se tiver que mudar a gente vai ter que mudar e 
adaptar. 

 

9 Por fim, Hugo afirma que o seu modo de agir, ante as mudanças, contribuiu para que 

ele enfrentasse poucas dificuldades para lidar com as mudanças ocorridas em seu ambiente de 
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trabalho: “Eu acho que depois de superado o choque... Eu me adapto muito fácil, eu me 

relaciono muito bem com as pessoas, eu me adapto muito fácil, então, as demais 

circunstâncias, as demais ocorrências que tiveram não foram tão grandes assim que a gente 

não conseguisse superar”. Atualmente, ele ainda trabalha na Nova Sistemas, ocupando o 

mesmo cargo. 

 

 

4.1.15 A narrativa de Flávia: eu, também, não precisei desaprender para adaptar-me. 

 

 

1 Flávia tem 40 anos e é bacharel em ciências da computação. Durante sete anos, 

trabalhou na Antiga Tecnologia, uma empresa desenvolvedora de softwares com aplicações 

diversas em gestão empresarial e prestadora de serviços de soluções em tecnologia da 

informação, que, em 2007, foi adquirida por uma de suas concorrentes, a Nova Tecnologia. À 

época, com 32 anos, ocupava o cargo de líder de equipe e coordenava o trabalho de uma 

equipe composta por oito pessoas, responsável pela execução de serviços de suporte técnico, 

junto a um dos clientes da empresa.  

2 À venda da empresa, seguiu-se um período marcado pelo medo e tensão por parte de 

seus empregados, devido, em grande parte, a algumas alterações feitas pela empresa – como a 

alteração de cargos e de contratos de trabalho – e à expectativa em relação a outras mudanças 

no quadro de pessoal e na estrutura organizacional. Nas palavras de Flávia: 

A Antiga Tecnologia é brasileira e foi adquirida por uma empresa 
[estrangeira]. Então, veio uma cultura bem diferente, as pessoas com a forma 
de trabalhar diferente e nós tivemos que adaptar a todo esse processo. [...] 
Vem todo aquele medo, aquela tensão para a equipe, principalmente, ‘Ah, 
reduz pessoas, vai mudar tudo’. 

 

3 Todavia, devido às diversas alterações feitas nos cargos de liderança, pouco tempo 

após a aquisição, Flávia foi promovida a gerente operacional do projeto do qual já fazia parte, 

tornando-se responsável por uma equipe composta por 40 pessoas, a qual ficava lotada nas 

instalações físicas do próprio cliente. Com isso, apesar do receio inicial, a venda da Antiga 

Tecnologia acabou por se constituir em um acontecimento positivo para ela: “Eu vi de uma 

forma positiva, no meu caso, porque eu mudei o meu salário, mudei a minha função. Então, 

eu tive mais oportunidade”. 

4 Em meio à alteração de seu cargo, Flávia acredita que as mudanças mais significativas 

ocorreram na cultura da organização, e em seus processos de trabalho e os sistemas a eles 
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atrelados. A cultura da Nova Tecnologia, até por se tratar de uma empresa estrangeira, trazia 

um traço muito forte de rigidez e cobrança em relação ao cumprimento dos processos de 

trabalho e do desempenho esperado, diferentemente do modo de trabalhar da Antiga 

Tecnologia: “Ele [o principal dirigente da empresa] chegou de uma forma diferente de 

trabalhar, muito rígido. Então, ele queria saber todos os processos, ele queria entender todos 

os números. Um desviozinho pequeno que desse, ele queria entender e ele cobrava muito 

isso”. 

5 Tais modificações, no entanto, não trouxeram dificuldades de “adaptação” e Flávia 

avalia que não houve a necessidade de desaprender algo do seu conhecimento individual; ao 

contrário, ela considera que as mudanças em seu ambiente de trabalho foram positivas e 

exigiram, apenas, a agregação de novos aprendizados, em especial, os necessários para 

utilizar os novos sistemas informatizados e para desenvolver os processos de trabalho 

operacionais:  

Acho que, para mim, acho que foi diferente, acho que agregou ao que eu já 
tinha de conhecimento. Ela [a mudança na empresa] só veio agregar e 
melhorar. Eu não consigo identificar uma mudança, assim, na minha crença ou 
em alguma coisa que eu acreditasse, em função de alguma alteração assim. 

 

6 Ela entende que algumas das características da cultura da Nova Tecnologia, que se 

evidenciaram pelo modo de agir transparente com o qual foram implantadas as mudanças que 

a afetavam, facilitaram o processo de adaptação pelo qual passou, após a aquisição: 

O interessante é que a mudança foi bem transparente, o que foi um ponto 
positivo a nível da gestão da empresa, da coordenação, a questão da 
transparência. Então, a todo momento, a gente era comunicado que estava 
acontecendo. [...] Eu, meu princípio é esse, sempre falar a verdade, de trazer 
isso muito claro, de estar sempre com as coisas muito claras. 

 

7 Para Flávia, a forma de trabalhar da Nova Tecnologia, ainda que diferente da Antiga 

Tecnologia, continha elementos que convergiam com suas crenças, o que colaborou para que 

ela conseguisse “dar respostas de acordo com aquilo que se cobrava”, sem que isto gerasse 

algum conflito com seus aprendizados antigos: 

Um ponto que eu sempre trago comigo – posso isso até mudar algum dia, mas, 
por enquanto, eu acho que não – é de tentar trabalhar com aquilo e fazer as 
coisas dentro daquilo que eu acredito como verdade, das minhas crenças como 
pessoa, mesmo. Então, tento trabalhar com coisas ou empresas ou lugares que 
estão de acordo com aquilo que eu penso. 

 

8 Mesmo que não vivenciado alguma desaprendizagem, na situação envolvendo a 

aquisição da empresa em que trabalhava, ela entende que, em alguns momentos da trajetória 
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profissional, a desaprendizagem ocorre em relação aos aprendizados que não são mais 

utilizados, porque outros novos foram adquiridos, que se mostram mais úteis:  

A partir do momento que você desenvolve a sua carreira profissional, você 
pode ir para uma linha em que você vai aprender coisas diferentes e, 
dependendo do que você aprendeu, algumas coisas vão ficar, realmente, lá 
para trás – desaprender, como você diz – e outras vão agregar, vão te ajudar 
naquela nova função ou naquela linha que você estiver seguindo, dentro da 
sua carreira profissional. 

 

9 Com base em sua visão e, também, na situação de aquisição empresarial vivenciada, 

Flávia julga que os aprendizados que adquiriu no decorrer de sua carreira profissional, 

inclusive, os que não são mais usados podem ajudá-la no desempenho de novas funções, pois 

“tudo aquilo que você já traz de bagagem, aquilo não se perde; aquilo só se agrega, de alguma 

forma”. Para ela, mesmo quando um aprendizado novo conflita com um antigo, este não será 

perdido ou modificado, ainda que ela use somente o novo aprendizado: 

Na minha visão, você não perde o que você aprendeu. Você vai ter que se 
adaptar à situação, ao momento ou mesmo à cultura, ao novo modo de agir, 
mas, assim, aquilo sempre vai estar com você, você não consegue mudar 
assim, transformar uma pessoa, daquele modo dela, transformar muito rápido. 
É lógico que ela aprimora, melhora, vai mudar algumas coisas, mas eu acho 
que, na minha visão, acho que não deixa de agir de algumas formas, daquela 
crença. 

 
 

10 Flávia trabalhou na Nova Tecnologia até 2012, ou seja, por mais cinco anos após o 

evento de aquisição, quando o contrato de prestação de serviços que ela gerenciava foi 

encerrado. Como ela seria transferida para a matriz e, por isso, obrigada a mudar de cidade, 

ela optou por desligar-se da empresa por compreender que não conseguiria adaptar-se à “vida 

corrida” da outra cidade. 

 

 

4.1.16 A narrativa de Eduardo: não houve necessidade de desaprender; apenas, 

desapeguei-me da situação anterior. 

 

 

1 Eduardo tem 52 anos e é bacharel em comunicação social. Durante sete anos, atuou 

como diretor de comunicação e marketing da Aviação A, uma companhia aérea do mercado 

de aviação civil que, em 2012, efetivou a fusão de suas operações com as da Aviação B, uma 

de suas concorrentes no segmento de aviação civil. Então, com 48 anos de idade, ele tornou-
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se responsável por formular e apoiar a implantação de estratégias de comunicação interna e 

externa da nova Aviação A que começava a formar-se, incumbência que lhe foi delegada, 

pelo presidente da empresa, assim que a efetivação da transação foi comunicada.  

2 No desempenho desse papel, coube a Eduardo “cuidar da cultura” da empresa 

resultante da união de duas organizações entre as quais havia uma intensa rivalidade, uma vez 

que, nos últimos anos, ambas haviam competido pelos mesmos segmentos de mercado. Ainda 

que a fusão tenha sido o caminho encontrado pela própria Aviação A para lidar com 

concorrente, pelo entendimento de que o seu sucesso dependia de sua capacidade para conter 

a concorrente, Eduardo avalia que vivenciou a “experiência de aproximar, da noite para o dia, 

o que, antes, eram inimigos figadais; não eram simplesmente competidores. [...] Uma 

experiência absolutamente intensa, que demandou uma enorme quantidade de energia e 

desprendimento afetivo”. 

3 Para ele, era importante reconhecer que não havia uma cultura superior à outra e, sim, 

duas culturas diferentes e fortes, que, em alguma medida, se modificariam, na nova empresa 

que resultou da fusão. Ao passo que iam sendo efetivadas mudanças operacionais, como a 

racionalização das rotas operadas e de outros ativos da organização, a ação de Eduardo, 

envolveu, basicamente, fazer o papel que ele denomina de “animador de auditório”, ou seja, 

transmitir às pessoas os conceitos e ideias fundamentais da nova Aviação A, além de, não 

raro, comunicar e explicar decisões tomadas pela alta administração. Ele entende que o 

desempenho de sua função envolveu:  

Servir de anteparo para duas culturas que vinham colidindo, competindo, se 
odiando. E eu fui, do meu jeitinho, fui passando a mão na cabeça e falando 
‘Calma, vamos devagar, o inimigo está para fora do muro... Calma, a gente 
tem bater na [outra concorrente] e na [outra concorrente], e não entre nós. 

 

4 A despeito de todas as mudanças ocorridas na organização, Eduardo argumenta que 

ele não teve a necessidade de desaprender o que ele sabia ou fazia e aprender novas maneiras 

de fazer o seu trabalho. Ele considera que houve, apenas, a incorporação, às suas atribuições, 

de tarefas que ele não cumpria, antes: 

Foi um quadro muito comum, você ter que mudar a maneira como enxergava 
certas coisas. Na minha área, também, mas não muito, porque, em 
comunicação e marketing, a gente veio mais para o que a Aviação A estava 
fazendo do que a Aviação B estava fazendo. Mas, enfim, passei a fazer coisas 
que eu não fazia antes. A Aviação B era uma empresa, até por ser mais velha, 
que tinha um modelo de governança muito mais arraigado. 

 

5 Ele salienta, também, que não praticou o tipo de desaprendizagem que pudesse ser 

prejudicial para a nova organização, representado pela situação em que conhecimentos úteis 
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são perdidos, na transição de uma organização para outra. Eduardo descreve esta situação: 

“Também, eu não deixei de trazer ou aportar para a companhia – e os executivos, também, 

não – os colegas não deixaram de aportar para a companhia o precioso cabedal de 

conhecimentos que tínhamos ou eles não esqueceram os modus operandi até o momento da 

fusão”. 

6 Ainda que não tenha vivenciado alguma desaprendizagem, Eduardo pondera que o 

conceito aponta, teoricamente, para uma forma pela qual a pessoa pode manter-se, sempre, 

aberta para o novo, em um ambiente em que é preciso “vivenciar profundamente as mutações, 

experimentá-las, abraçá-las e entender que tudo está ficando mais passageiro, as verdades 

estão caindo, sendo contestadas ou desaparecendo mais rapidamente”. Em sua visão, a 

inclinação das pessoas a fechar-se para a experimentação de novas situações deve-se à 

tendência de cristalizalização de conceitos e credos, à medida que as pessoas envelhecem: 

É algo natural, você troca o vigor da juventude pelo rigor, não sei dizer. Você 
troca o frescor da experimentação, que é comum na juventude, por uma 
atitude mais serena, mais equilibrada: ‘Não, não, não. Eu já naveguei nessas 
águas e eu sei que, agora, a gente tem que ir mais devagar, porque tem uma 
pedra aí pela frente’.  

 

7 Passados três anos da fusão, Eduardo optou por se desligar da Aviação A, por razões 

inerentes à sua carreira profissional. Atualmente, ele ocupa uma posição de diretoria em uma 

empresa de prestação de serviços. 

 

 

4.1.17 A narrativa de Jairo: “eu não tinha mais motivação para desaprender e 

aprender”. 

 

 

1 Jairo tem 59 anos e formou-se em engenharia mecânica. Em 2008, a Petroquímica 

Tradicional, uma indústria voltada à produção de polímeros derivados do petróleo, em que ele 

trabalhava há 30 anos, fez a fusão de suas operações com a Petroquímica do Futuro, sua 

principal concorrente. Então, com 52 anos de idade, Jairo ocupava a posição de gerência de 

empreendimentos, que abrangia a condução de projetos de expansão produtiva da empresa. 

Imediatamente após a fusão, no entanto, ele foi alocado em uma nova função, a gerência de 

manutenção das unidades produtivas, coordenando o trabalho de equipes que totalizavam, 

aproximadamente, 190 pessoas. 
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2 Na visão de Jairo, a fusão tratou-se de uma ação necessária, ante as dificuldades que a 

empresa vinha enfrentando para manter-se competitiva no mercado, principalmente, pela 

ausência de capacidade de produção em escala e de acesso às tecnologias necessárias ao 

enfrentamento de outros competidores, em especial, “os grandes players internacionais”. 

Contudo, ainda que Jairo compreendesse a importância da união das duas empresas, este 

evento trouxe mudanças que, em sua visão, não representaram algo positivo: 

No momento em que a Petroquímica do Futuro assume o controle da 
Petroquímica Tradicional, prevaleceu dentro da empresa os procedimentos e 
os valores da Petroquímica do Futuro e não da empresa. A Petroquímica do 
Futuro quis implantar o seu modelo de gestão, seus valores e apagar, de forma 
intencional, aquilo que a Petroquímica Tradicional já trazia. 

 

3 Jairo considera que o fato da empresa ter sido uma estatal até meados dos anos 1990, 

quando foi privatizada, contribuiu para a nova administração adotar uma linha de ação que 

tinha por objetivo “apagar a cultura” que predominava antes, pois, no entendimento dos novos 

dirigentes, “o pessoal ainda tinha aquela cabeça, alguns modelos mentais da época de estatal”. 

Por isso, Jairo acredita que muitos dos gerentes que atuavam na Petroquímica Tradicional 

foram desligados logo após a fusão, assim como ele passou a ser impelido, no âmbito da 

organização, a abandonar o “modelo mental” que, no seu caso, “foi formatado durante trinta 

anos”: 

Todos nós que vínhamos da Petroquímica Tradicional, todo o nosso modo de 
gestão, gestão de pessoas, de ativos, gestão de empreendimentos, de projetos, 
todo o nosso modelo de gestão, nós tivemos que desaprender, nós tivemos que 
seguir o modelo da Petroquímica do Futuro. 

 

4 Jairo considera que isto representou um “rompimento muito grande” para ele, o que 

lhe gerou insatisfação com o seu novo ambiente de trabalho, pois muitas das novas práticas 

adotadas eram inadequadas para a empresa, tanto do ponto vista operacional, quanto do 

desempenho do negócio. Ele cita a nova política de operações adotada pela empresa, que se 

mostrou, em demasiado, flexível em relação a eventuais paradas da planta produtiva, por 

motivos diversos, como manutenção corretiva e greves de trabalhadores, o que, para Jairo, 

traria muitos prejuízos: “é fundamental que a empresa tenha continuidade operacional, ela não 

pode parar por motivo algum; se ela parar, cria problemas ambientais, problemas com perdas 

de receita, clientes desabastecidos”. 

5 No entanto Jairo não quis adotar o novo modelo mental trazido para a organização, 

após a fusão, e enfatiza:  

Não, eu não desaprendi. Eu não desaprendi, não. [...] Porque eu acreditava 
fielmente no que nós vínhamos fazendo há muitos anos. Isso [mudar o modelo 
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mental] foi uma decisão estratégica da empresa, ela queria se reinventar, 
vamos dizer assim. E, se reinventar em cima de pessoas que trabalharam 
durante vinte, trinta anos com um modelo. 

 

6 Jairo aponta que, especificamente, em relação à mudança da política de operações da 

empresa, a qual poderia afetar a continuidade operacional da planta produtiva, contribuiu, 

para ele não parar de praticar as diretrizes antigas, o fato de haver, na área de produção, 

muitos profissionais que já trabalhavam na empresa antes da fusão, os quais, sob sua gerência, 

continuavam a executar as rotinas de trabalho como antes. Ele, novamente, salienta: “Não, eu 

não consegui mudar não. [...] A mudança era para ser tão grande, mentalmente falando, que, 

sabe... eu não acreditava no modelo que eles queriam implantar”. 

7 Além de atribuir muito valor ao modo a que estava acostumado a trabalhar, Jairo 

destaca outro aspecto que representou um empecilho para sua desaprendizagem, relativo ao 

momento de sua carreira profissional, em que pesava o direito à aposentadoria, que ele já 

havia adquirido:  

Quando houve a fusão, eu estava com 30 anos [de trabalho], quase. Nesse 
momento, eu tive dificuldades imensas, por dois motivos: porque eu não 
acreditava muito na gestão da Petroquímica do Futuro e, também, eu acho, eu 
não tinha mais motivação para desaprender e aprender. Então, eu não tinha 
mais vontade: ‘Pô, já estou aposentado, eu não concordo com esse modelo de 
gestão’ [...]. Então, acho que era o momento da minha carreira, 30 anos de 
trabalho e aposentado. 

 

8 Por mais que Jairo compreenda a importância da desaprendizagem, no sentido de que 

“para a pessoa ver uma nova filosofia de trabalho, uma nova forma de gestão, novos valores, 

tem que desaprender”, ele tem em consideração que sua trajetória profissional contribuiu para 

que a tarefa de desaprender e aprender novos métodos se mostrasse algo difícil de fazer. Em 

suas palavras, a dificuldade decorre do fato de que “quanto mais tempo você vai ficando na 

empresa, vai assumindo posições de destaque, posições importantes, aquilo vai ficando dentro 

de você”. 

9 Entretanto, Jairo julga que a sua demissão da empresa, cerca de um ano após a fusão, 

não decorreu, apenas, de sua resistência a desaprender, mas, sobretudo, do princípio adotado 

pela Petroquímica do Futuro de “apagar qualquer vestígio” da Petroquímica Tradicional: 

No final, a empresa pediu que eu saísse. [...] Nós fomos meio que um grupo 
excluído, que foi sendo desligado ao longo do tempo. E como eu tinha uma 
posição importante, muito conhecimento do projeto de expansão da empresa, 
acabei ficando um pouco mais que os demais. Mas todos os demais gerentes 
que eram da Petroquímica Tradicional foram desligados antes de mim. 
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4.1.18 A narrativa de Otávio: recusa a desaprender. 

 

 

1 Otávio tem 55 anos e formou-se em engenharia química. Por cinco anos, trabalhou na 

Agroquímica Antiga, que, em 1997, fez a fusão de suas operações com a Agroquímica Nova, 

uma de suas concorrentes. À época, ele tinha 35 anos de idade e ocupava a posição de 

coordenação de projetos industriais, em que supervisionava o trabalho de uma equipe 

composta por 10 pessoas. A empresa resultante da fusão foi nomeada de Agroquímica Nova. 

2 A união das empresas provocou um “choque cultural bastante grande”, 

principalmente, por divergências entre as políticas gerenciais e operacionais das duas 

organizações, sendo que, para Otávio, as diretrizes gerenciais e os padrões operacionais 

adotados pela Agroquímica Antiga eram, significativamente, superiores aos da antiga 

concorrente. Apesar disso, com a fusão, muitas das práticas da Agroquímica Nova passaram a 

prevalecer. 

3 A alteração dos padrões operacionais e de instalações industriais representou uma 

mudança relevante no contexto de trabalho de Otávio, pois “a Agroquímica Nova tinha 

padrões muito baixos, basicamente, baseada em aquisição por preço. Tudo era comprado por 

preço, não importando se era adequado ou não aos propósitos”. Como ele salienta, para 

garantir o cumprimento de normas de segurança no trabalho e de gestão ambiental, a 

observância de especificações mínimas de qualidade técnica era fundamental, o que, no 

entanto, não ocorria. 

4 Além disso, Otávio passou a reportar-se a um gestor da antiga concorrente, com quem 

ele passou a ter conflitos interpessoais frequentes, por “discordar da linha gerencial” adotada, 

que, apesar de estar alinhada às novas diretrizes estratégicas e operacionais estabelecidas, não 

era compatível com o que Otávio havia aprendido: 

Eram empresas com filosofias bastante diferentes e eu havia passado os seis 
anos anteriores sendo adestrado, vamos dizer assim, conscientizado em certo 
modo de trabalho, eminentemente técnico. E, de repente, eu passei a responder 
para uma chefia onde a linha de raciocínio apregoada, simplesmente, não valia 
nada, não trazia o retorno que a empresa precisava. 

 

5 Além disso, Otávio notou que sua carga de trabalho, continuamente, aumentava, com 

novas atribuições sendo repassadas a ele. Isto fez com que ele perdesse o que era considerado 

um horário de trabalho “flexível e adequado”, equilibrado com suas necessidades pessoais, e 

passasse a ter uma rotina em que era comum não ter um horário certo para deixar a empresa 



127 

 

no final do dia e trabalhar aos sábados e domingos. Para Otávio, isso era algo que o fazia 

sentir-se “um escravo da empresa”, uma situação que considerava “absurda”. 

6 Ainda, ele aponta outro aspecto característico do novo ambiente organizacional, que o 

incomodou bastante. Decisões sobre promoções e mudanças de cargos não eram mais 

baseadas no mérito individual e, sim, “na aproximação entre chefia e subordinado”, o que, em 

seu entendimento, era-lhe “tremendamente maléfico em termos de encaminhamento de 

carreira”, inclusive, pela relação de conflito que mantinha com a chefia imediata. 

7 Pelo entendimento de Otávio, passar a agir de acordo com as diretrizes e valores 

instituídos – muitos dos quais ele não aprovava – seria passar por uma desaprendizagem: 

“Então, você tinha passado por um aprendizado de bons padrões e, de repente, alguém fala 

para você ‘Olha, esquece tudo isso aí, vamos fazer aqui um negócio mais ou menos’. Então, 

isso, realmente, é uma desaprendizagem”. Desaprender, conforme a situação estava exigindo-

lhe, significaria sofrer algum tipo de retrocesso em seu desenvolvimento como profissional: 

Porque, assim, você estudou no melhor curso de engenharia do país, entrou 
em uma empresa considerada de ponta. A princípio, o lógico seria você ter 
uma progressão e não uma regressão. Então, em termos lógicos, esse seria o 
caminho, você mudar. 

 

8 Otávio, então, recusava-se, na maior parte do tempo, a cumprir parte dos novos 

padrões estabelecidos na organização, notadamente os relativos aos processos operacionais e 

instalações industriais. Ao continuar a executar o seu trabalho de acordo com as antigas 

normas e padrões, ele demonstra, também, sua recusa em desaprender: 

Eu não quis desprender [...]. A pessoa pode ser forçada a adotar atalhos ou 
formas de trabalho que ela mesma sabe ou considera que são inadequadas ou 
erradas, mas isto não quer dizer que ela deixou de saber aquilo que havia 
aprendido como correto e mais adequado para a aquela situação de momento. 

 

9 Um dos principais motivos para não desaprender, além do valor que conferia ao 

conhecimento adquirido até então, evidenciou-se na importância que ele atribuía, como 

profissional, à observância às normas que orientam a maneira mais correta de cumprir um 

procedimento técnico: 

Porque, a longo prazo, são as boas práticas que perdurarão. É similar àquele 
equipamento bem projetado e bem construído: dura muito mais, é melhor de 
se usar, transmite mais confiança ao usuário. Isto faz você se sentir um 
profissional mais útil e responsável.  Isto pesa para aquelas empresas que 
valem a pena, seja na condição de funcionário ou fornecedor. 

 

10 Decorrido pouco mais de um ano da fusão, Otávio identificou uma oportunidade de 

trabalho no mesmo segmento – o de produtos agroquímicos –, o que representou uma “saída 
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para a situação nada fácil” que ele vivenciava. No novo empregador, ele continuou exercendo 

a mesma função, contudo com um salário maior do que o que tinha na Agroquímica Nova:  

E para favorecer ainda mais essa tomada de decisão [de não desaprender], de 
repente, aparece um empregador, onde a remuneração é 75% maior, entendeu? 
Então, tudo isso apontou no sentido da mudança.  

 

 

4.1.19 A narrativa de Paulo: participar da desaprendizagem promovida pela empresa 

significaria mudar meus valores. 

 

 

1 Paulo tem 59 anos e formou-se em administração. Durante 20 anos, trabalhou na 

Petroquímica Antiga, empresa que, em 2010, foi adquirida pela Petroquímica Nova, uma de 

suas concorrentes diretas. À época, com 54 anos de idade, ele ocupava a posição de 

coordenação de produção, supervisionado uma equipe composta por 80 pessoas. 

2 Para Paulo, os valores da Petroquímica Antiga eram bem alinhados com os seus, 

representado aquilo que ele pensava e em que acreditava, como fidelidade, disciplina, 

organização, autodesenvolvimento e participação. Por ocupar um cargo em nível 

intermediário, poder participar de reuniões com os diretores da empresa, e ter a possibilidade 

de discordar da opinião deles e, frequentemente, dar-lhes opiniões sobre o negócio, era algo 

que o motivava bastante e “que fazia parte da cultura da empresa”. Os seus últimos anos na 

empresa, em que se dedicou à coordenação da implantação de uma nova planta produtiva, 

haviam sido, especialmente, importantes: 

Foi um desafio profissional que veio mais ao encontro daquilo que eu 
acreditava, foi quando eu consegui evoluir profissionalmente. E essa 
característica de questionar o tempo todo, questionar as coisas, e perguntar, foi 
isso que me levou a participar desse processo de redesenho. E você, também, 
com reuniões de fechamento com diretoria, com presidência da empresa [...] A 
coisa que mais motiva é quando alguém confia em você e te dá um desafio, 
porque ‘eu confio em você’. Aí, tem um peso. Aí, você não mede esforços para 
atender aquilo. A pessoa confia em você. Está em suas mãos. 

 

3 A partir da aquisição da Petroquímica Antiga, contudo, Paulo observou que, em 

decorrência das mudanças organizacionais, promovidas pela nova gestão, muitos dos valores 

com os quais ele se identificava não estavam sendo praticados na, agora, Petroquímica Nova: 

Alguns valores que eu digo, por exemplo, de você conspirar contra alguma 
coisa. A boa política faz parte de uma boa gestão, você conseguir aquilo que 
você quer através de políticas e contato. Politicagem, não, daquela de você 
passar informações incorretas. [...] Hoje tem uma conotação política, ela é 
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muito grande. Tem um peso político muito grande, em que as pessoas 
procuram se defender, formar seu grupo de proteção.  

 

4 Ele, que havia acompanhado o desenvolvimento da empresa por mais de duas décadas, 

considera que as pessoas contratadas, para facilitar o processo de implantação do novo 

modelo de gestão, não apresentavam um discurso tão verdadeiro quanto aquele que, antes, era 

feito pelo próprio dono da empresa, alguém que, de fato, conhecia do negócio, e conseguia 

transmitir as ideias que representam o jeito de ser da organização e fazer com que as pessoas 

acreditassem em tais crenças e valores. Em relação aos consultores externos, contratados para 

coordenar a implantação de mudanças na organização, ele pondera: 

Você percebe que a pessoa fala, fala, fala, fala, ela faz um belo de um 
discurso. É como um pastor. O pastor pode fazer um discurso, estudar, fazer 
um discurso, fazer um sermão maravilhoso. Mas, com a experiência, você 
percebe... sei lá... ele não acredita nisso. Ele está falando porque ele ensaiou 
muito bem, mas ele não acredita. 

 

5 Paulo notou, também, que o comportamento das pessoas, na empresa, em relação a 

diversas normas e procedimentos, já não mostrava a mesma disciplina de antes, o que, 

todavia, era algo de que não se podia abrir mão, pois “a disciplina, dentro de uma unidade 

petroquímica, é premissa; então, a disciplina passa a ser encarada, muitas vezes, como 

ditadura”. Como salienta Paulo, o apego a este princípio possibilitou-lhe, por toda a sua 

carreira profissional, evitar a ocorrência de acidentes ou falhas na planta produtiva, 

provocados pela ação de pessoas. 

6 Decorrido um ano da aquisição, Paulo foi comunicado da intenção, de sua gerência, de 

transferi-lo para outra área, onde ele ocuparia a posição de coordenação de qualidade. Ele, 

contudo, não aceitou a alteração, pois, em seu entendimento, a justificativa dada para a 

realização de tal mudança – de que os perfis de liderança na empresa haviam sido alterados e 

que o seu era mais adequado ao tipo de trabalho proposto – não era verdadeira, o que, 

juntamente com as demais mudanças ocorridas na organização, o desmotivou a continuar a 

trabalhar na Petroquímica Nova. Também, ele alega que atuar em outra área representaria 

deixar sua “zona de conforto”, o que seria, também, uma desaprendizagem com a qual ele não 

queria lidar: 

Eu teria que abandonar a minha zona de conforto, vamos dizer assim. Era 
onde estava minha zona de conforto e eu teria que abandonar minha zona de 
conforto. E, no momento que eu estava vivendo, era a área onde eu tocava 
música sem precisar olhar a partitura. Mudando de área, eles estavam me 
tirando da minha zona de conforto, me obrigando a essa desaprendizagem, 
vamos dizer assim. 
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7 Diferentemente do que havia acontecido em seus últimos anos de trabalho na 

Petroquímica Antiga, quando ele coordenou a implantação de uma nova planta produtiva na 

empresa e, por isso, teve que “suprir algumas lacunas” que tinha em sua formação, desta vez, 

ele preferiu não lidar com o desgaste de enfrentar uma situação de trabalho da qual ele não 

tinha domínio técnico e buscar adquirir os conhecimentos necessários. Quando declinou do 

convite para ocupar o cargo de coordenador de qualidade, ele disse para quem seria seu 

gerente: 

‘Olha, eu não gosto de fazer algumas coisas que eu não domino. Eu fiquei 
sábado e domingo estudando. Não gosto de trabalhar com alguma coisa que 
eu não tenha pleno domínio daquilo. Eu vou te perguntar vinte vezes a mesma 
coisa, vou perguntar uma série de coisas. Mas eu não gosto de depender... 
não gosto de fazer alguma coisa que eu não tenha pleno domínio daquilo que 
eu estou fazendo. [...] Para isso, você tem um desgaste muito grande’ – para o 
qual eu já não estou mais preparado, em função dos problemas que eu tinha 
em casa. 

 

8 Paulo, porém, frisa que, desde que mantidos os valores básicos da organização, não vê 

dificuldade em adequar-se a novos modelos de gestão, pois estes são contingentes, ou seja, 

“você tem que se adequar ao momento e ver o que você vai usar. Tem hora que você vai usar 

Taylor, tem hora que você vai usar Fayol, tem hora que você vai ser Maslow”. Os valores 

básicos, por outro lado, são universais e, no caso da indústria petroquímica, são 

indispensáveis, notadamente, pelos riscos associados à operação. Em função dessa crença, ele 

esclarece que não pôde abdicar de alguns valores, os quais não eram mais praticados na 

Petroquímica Nova: 

Há a dificuldade em fazer com que as pessoas acreditem. Isso eu vejo, a 
dificuldade hoje, por exemplo, de uma Petroquímica Nova, ir dentro de uma 
unidade pregar sobre uma tecnologia empresarial, os valores, a ética, muito 
embora a ética que eles usam é sempre a ética do cliente. E quando você usa a 
ética do cliente, isso quer dizer que você está abdicando da sua. Eu não uso a 
ética do cliente, nunca usei a ética do cliente. A ética é minha, os valores são 
meus.  

 

9 Paulo, desse modo, não aceitou “participar” da desaprendizagem que a empresa estava 

promovendo, uma vez que isto significaria mudar seus valores. Ele, que já havia auferido o 

direito de aposentar-se, optou, pouco mais de um ano após o evento de aquisição, por 

desligar-se da empresa, pois, em decorrência de todo o cenário que se formou após a 

aquisição da empresa, ele sentia-se inseguro e “tinha mais medo de ficar do que de sair”. 
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4.1.20 A narrativa de Roberto: “a gente não desaprende”. 

 

 

1 Roberto tem 41 anos e é formado em engenharia de automação de processos. Em 

2010, quando ele tinha 36 anos e ocupava o cargo de engenheiro sênior na Petroquímica 

Antiga, coordenando o trabalho de uma equipe formada por três engenheiros, a empresa foi 

adquirida por uma de suas concorrentes, a Petroquímica Nova. Ele, que trabalhava há três 

anos na empresa, avaliou que a aquisição seria algo positivo, tanto para a Petroquímica 

Antiga, quanto para a sua carreira: 

Antes, a empresa era concorrente da Petroquímica Nova, que estava 
crescendo, ganhando mercado, então, a gente tinha as melhores perspectivas. 
A gente sabia que possíveis cortes poderiam ocorrer, mas, na posição em que 
eu estava, na área de automação, eu estava bem tranquilo: ‘Eles não vão me 
mandar embora, porque o único que entende desse sistema aqui sou eu’.  

 

2 Dentre as diversas mudanças que foram implementadas na empresa resultante, que 

manteve o nome de Petroquímica Nova, Roberto destaca a forma como a gestão do 

desempenho empresarial passou a ser feita, ganhando uma complexidade maior: 

Na Petroquímica Antiga, a gente não tinha isso e, então, na época da 
Petroquímica Nova, isso foi implantado, porque eles fazem a parte de 
comparativo entre os sites e as regionais. Então, a gente precisa comparar 
vários indicadores, para você comparar onde é melhor produzir certo produto, 
o nível de consumo, desempenho operacional. Então, isso mudou muito, essa 
parte de controle dos processos, da produção, o controle da gestão mudou 
bastante. 

 

3 Também, Roberto observa que houve muitas mudanças na gestão das pessoas, 

mediante a implantação de práticas novas, como gestão de carreira, avaliação do desempenho 

individual, participação nos resultados e lucros. Isto foi benéfico para Roberto, pois, um ano 

após a aquisição, foi promovido para o cargo de coordenador de automação, o que envolvia a 

supervisão de uma equipe composta por cinco engenheiros.  

4 Sobre a necessidade de ter promovido alguma desaprendizagem, em função das 

mudanças ocorridas, Roberto pondera, primeiro, sobre o sentido de desaprender, termo ao 

qual ele reage com algum estranhamento, por considerar que “não expressa bem”. Por isso, 

em seu entendimento, como não é possível esquecer os aprendizados adquiridos, tem mais 

sentido a ideia de reaprender: 

A gente não desaprende; você pode, talvez, reaprender. [...] Eu não me vejo 
esquecendo um histórico de aprendizado. Eu vejo assim, você para, faz uma 
análise e fala ‘eu preciso mudar, porque assim, assim vai ser melhor para 
todo mundo’. Mas como eu sei que o que é melhor? Porque o que você 
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praticava anteriormente não era tão bom, mas eu pratiquei. Então, eu aprendi 
com aqueles erros. 

 

5 Com base em sua concepção, ele considera que, ante os desafios enfrentados na 

Petroquímica Nova, especialmente, ao assumir o cargo de coordenador, foi preciso reaprender 

a forma de liderar pessoas. Mais especificamente, o estilo que havia adotado não se mostrara 

adequado à dinâmica de sua nova equipe de trabalho:  

Quando eu cheguei – e eu era, digamos, um coordenador novo – você chega 
com seu estilo, seu jeito e você vai aprender a coordenar, era uma posição 
nova. Então, eu cheguei aqui querendo, muitas vezes, que eles fizessem as 
coisas do jeito que eu fazia. Aquele tipo de líder que quer que o liderado faça 
do jeito dele. E isso gerou vários conflitos aqui.  

 

6 Roberto conta que, ao tomar conhecimento, pelos próprios membros de sua equipe, de 

que o seu modo de agir era o que gerava os conflitos interpessoais, ele mudou sua forma de 

atuar: “durante esse treinamento, para tirar o melhor do potencial da equipe, do time como um 

todo, eu tive que mudar. Aí, eu mudei a forma de atuar, as coisas melhoraram”. Em relação a 

outros aprendizados adquiridos anteriormente, como conhecimentos e valores, ele avalia que 

não houve a necessidade de promover qualquer reaprendizagem:  

Como eu fiquei, praticamente, na mesma área [...], então, os conhecimentos 
não, não precisei mudar. Pelo contrário, eu venho cada vez mais aprofundando 
os meus conhecimentos. Valores eu acho que também não. Acho que eu tenho 
valores... eu tenho orgulho em dizer que a gente acaba não mudando os 
valores. 

 

7 Ele salienta que o treinamento em desenvolvimento de líderes, oferecido pela empresa, 

o ajudou a compreender aspectos relativos à gestão de pessoas, como relacionamento 

interpessoal, motivação e planejamento de carreira. Além disso, há, na Petroquímica Nova, a 

prática de “delegação planejada”, pelo que Roberto pôde contar “com o apoio, a confiança e a 

delegação” por seu gerente, o que lhe proporcionou autonomia na maneira de lidar com a 

situação de reaprender a forma de liderar as pessoas da equipe que coordenava. 

8 Ainda que Roberto veja como desafio as questões relacionadas à administração de 

conflitos interpessoais, ele salienta que não encontrou dificuldades relevantes para lidar com a 

situação, que ele define como sendo um reaprender. Para isto, contribuiu sua predisposição 

para adaptar-se às mudanças: 

Eu sou um cara muito adaptativo, eu me adapto muito bem [...]. Aprender os 
novos conceitos e se adaptar – os conceitos de líder, de ser gestor – para mim, 
não foi difícil, eu não tive que quebrar muitos paradigmas para isso. O que eu 
tive que fazer é aprender os conceitos e implementar, para, depois, a gente ver 
os resultados positivos, o que pode melhorar. 
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9 Decorridos cinco anos da aquisição da Petroquímica Antiga, Roberto ainda trabalha na 

Petroquímica Nova e ocupa a mesma posição.  

 

 

4.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 
  
 Por meio das narrativas apresentadas na última seção, as quais foram submetidas à 

análise categórica prévia, buscou-se apreender as interpretações dos gestores quanto às suas 

vivências de desaprendizagem, conforme as mudanças que se seguiram ao evento de F&A. 

Assim, a análise e a discussão que se seguem foram estruturadas em torno de três domínios 

temáticos, identificados a partir dos dados: a desaprendizagem dos gestores no contexto das 

mudanças geradas pelo evento de F&A, em que se constitui o processo desaprendizagem, e a 

desaprendizagem e a sua relação com a aprendizagem dos gestores.  

 Conforme mencionado anteriormente, a indicação de parágrafos (§) feita no decorrer 

das próximas seções tem o propósito de permitir a identificação dos trechos das narrativas dos 

quais cada categoria foi derivada. 

 

 

4.2.1 A desaprendizagem dos gestores no contexto das mudanças geradas pelo evento de 

F&A 

 
 
 Nesta seção, o foco recai, primeiramente, sobre as interpretações dos gestores que 

vivenciaram a desaprendizagem, uma vez que, dos 20 gestores participantes da pesquisa, 13 

relataram algum tipo de desaprendizagem e outros sete entenderam não ter vivenciado 

qualquer desaprendizado. Nessa linha, a discussão inicia-se pelo exame dos elementos 

presentes nos contextos de ação, ou seja, observando o “[...] fio condutor da concatenação 

temporal e causal de acontecimentos ocorridos [...]” (SCHÜTZE, 2014, p. 11), com a 

finalidade de compreender de que forma as mudanças na organização e no ambiente de 

trabalho relacionam-se com a desaprendizagem vivenciada pelos gestores. 

 Com base no Quadro 4, que traz as reações imediatas ao evento de F&A como o 

primeiro dos elementos presentes no contexto de mudança, observa-se que, em parte dos 

gestores, suscitou-se o medo da demissão da organização. Isto ocorreu em parte das situações 
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Quadro 4: Elementos do contexto de mudança pós-F&A, conforme narrativas dos gestores que desaprenderam 

Gestor 

Elementos do contexto de mudança pós-F&A 
Reações imediatas 
ao evento de F&A 

Alteração na 
situação 

profissional de 
modo imediato à 

F&A 

Tipos de mudança 
na organização e 

ambiente de 
trabalho  

 (vide legenda) 

Mudanças 
avaliadas de 

modo... 

Interpretação do 
processo de mudança 

Como lidou com a nova 
situação de trabalho 

Alex Não consta da 
narrativa. 

Não consta da 
narrativa. 

Políticas e processos 
(§ 5) 
Obstáculos (§ 6) 

Negativo 
(§ 5 e 7) 
Negativo 
(§ 6) 

O modo antigo de 
trabalhar, o qual foi 
importante para a 
expansão do negócio, 
deu lugar a outro, que, na 
teoria, “seria a forma 
correta de trabalhar” (§2 
e 6). 

Buscou deixar “de lado” a 
cultura anterior e “incorporar 
uma nova cultura” (§ 8). 

Breno Receio de ser 
demitido (§ 2). 

Não consta da 
narrativa. 

Políticas e processos 
(§ 3-4) 
Resultados (§ 4) 
Obstáculos (§ 5-6) 

Negativo 
(§ 4-5) 
Negativo (§ 4) 
Negativo (§ 6) 

Tratou-se de um período 
de “adaptação cultural”, 
que envolveu “muita 
tensão” (§ 2).  

 

Buscou sua “adaptação” ao que 
era cobrado pela organização, o 
que envolveu alterar crenças e 
modos de agir (§ 7-9). 

Carlos Incerteza sobre a 
manutenção do 
emprego (§ 2). 

Não consta da 
narrativa. 

Políticas e processos 
(§ 5) 
 

Positivo e 
negativo (§ 8) 

Tratou-se de uma 
situação “traumática”, 
pela incerteza quanto ao 
que poderia afetar o 
trabalho e a continuidade 
do gestor, na organização 
(§ 2-3). 

Optou por “adaptar-se à nova 
realidade”, pois se tratava de 
uma “mudança forçada” e que 
implicava “abrir mão” de 
conhecimentos e do modo de 
trabalhar (§ 7, § 9). 

Douglas Medo de ser 
demitido (§ 3). 

Não consta da 
narrativa. 

Políticas e processos 
(§ 2 e 4-5) 
 
Resultados (§ 4-5) 
 

Positivo (§ 4) 
e negativo 
(§ 3 e 6) 
Negativo (§ 5) 
 

 Adotou o princípio “mudança é 
mudança, todo mundo tem que 
adaptar, senão fica para trás” e 
buscou “cortar algumas coisas” 
na forma de agir (§ 6). 

Gabriel Representou um 
desafio pessoal a 
ser superado (§ 2-
3). 
Medo de ser 
demitido (§ 2-3). 

Recebeu promoção 
de cargo (§ 2). 

Políticas e processos 
(§ 5-6) 
Resultados (§ 4) 
 

Positivo 
(§ 5-6) 
Positivo (§ 4) 

 Buscou modificar alguns 
aspectos de seu comportamento, 
“deixando de lado” algo do seu 
modo de agir (§ 7). 

(Continua) 
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Gestor 

Elementos do contexto de mudança pós-F&A 
Reações imediatas 
ao evento de F&A 

Alteração na 
situação 

profissional de 
modo imediato à 

F&A 

Tipos de mudança 
na organização e 

ambiente de 
trabalho  

 (vide legenda) 

Mudanças 
avaliadas de 

modo... 

Interpretação do 
processo de mudança 

Como lidou com a nova 
situação de trabalho 

Joana Representou a 
oportunidade de ter 
crescimento 
profissional (§ 4). 
Medo de ser 
demitida (§ 4). 

Não consta da 
narrativa. 

Políticas e processos 
(§ 2) 

Positivo (§ 3) Foi “uma reorganização 
de pensamentos, uma 
revisão de tudo e uma 
retomada do caminho 
correto da gestão” (§ 3). 

Buscou fazer a “readaptação” a 
um modo antigo de trabalhar, 
que exigiu “desaprender” parte 
do que havia aprendido, 
recentemente (§ 5). 

Leila Tratou-se de um 
evento 
"traumático", pois 
gerou insegurança e 
o medo de ser 
demitida (§ 2). 

Não consta da 
narrativa. 

Políticas e processos 
(§ 4) 

Negativo 
(§ 4-5) 

Não consta da narrativa. Compreendeu que para “estar 
dentro” da organização, teria que 
“adaptar-se” ao novo modo de 
trabalhar, “moldar-se” à situação, 
e não insistir na manutenção da 
forma antiga de trabalhar (6) 

Marcos Não consta da 
narrativa. 

Não consta da 
narrativa. 

Políticas e processos 
(§ 3) 
 Resultados (§ 2) 
Carga de trabalho 
(§ 2) 
 

Negativo (§ 4)  
 
Positivo (§ 2) 
 

Tratou-se de uma 
mudança cultural 
profunda (§ 2). 
 

 

Buscou assimilar e praticar o 
“novo jeito de fazer”, para o que 
foi preciso “deixar de fazer 
muitas coisas” (§ 5). 

Marta Não consta da 
narrativa. 

Não consta da 
narrativa. 

Políticas e processos 
(§ 3) 
Área de atuação (§ 4) 
 

Negativo (§ 5) 
 
Negativo (§ 4) 

Provocou um “baque”, 
pois interrompeu um 
trabalho que vinha sendo 
aprimorado (§ 5). 

 Buscou "virar a página" do 
modo antigo de trabalhar e agir 
do jeito definido pela nova 
gestão (§ 8). 

Pedro Não consta da 
narrativa. 

Recebeu a 
atribuição de 
colaborar no 
processo de 
integração 
operacional das 
organizações (§ 1). 

Políticas e processos 
(§ 2-3 e 7) 

Positivo (§ 14) Tratou-se de um período 
em que prevaleceu o 
desafio de levar as 
pessoas a desapegar-se 
do jeito e da cultura das 
duas organizações (§ 2). 

Reconheceu que teria que 
desaprender, para combater o 
comportamento de impor às 
pessoas o que ele enxergava 
como verdadeiro (§ 8). 

 (Continuação) 
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Gestor 

Elementos do contexto de mudança pós-F&A 
Reações imediatas 
ao evento de F&A 

Alteração na 
situação 

profissional de 
modo imediato à 

F&A 

Tipos de mudança 
na organização e 

ambiente de 
trabalho  

 (vide legenda) 

Mudanças 
avaliadas de 

modo... 

Interpretação do 
processo de mudança 

Como lidou com a nova 
situação de trabalho 

Téo Representou uma 
oportunidade de 
crescimento 
profissional (§ 3). 

Recebeu promoção 
de cargo (§ 3). 

Políticas e processos 
(§ 6-7) 
Resultados (§ 4) 
Carga de trabalho  
(§ 7) 

Positivo (§ 6) 
Positivo (§ 4) 
Negativo (§ 7) 

Tratou-se de um 
processo de 
“alinhamento de cultura 
muito forte” (§ 5). 

Buscou “moldar-se” ao novo 
contexto, o que significou 
“abandonar as coisas boas da 
cultura anterior, em prol da nova 
cultura” (§ 8). 

Tereza Não consta da 
narrativa. 

Não houve. Políticas e processos 
(§ 3) 
Resultados (§ 2) 
Obstáculos (§ 2 e 4) 
 

Negativo (§ 3) 
 
Negativo (§ 2) 
Negativo 
(§ 4-5) 

Tratou-se de uma 
mudança brusca no dia a 
dia da organização (§ 2). 

Fez uma “adequação” de seus 
conceitos, com o propósito de 
atender às novas diretrizes da 
organização, o que demandou 
“abrir mão” de princípios e 
valores (§ 5-6). 

Wesley Não consta da 
narrativa. 

Recebeu promoção 
de cargo (§ 2). 

Políticas e processos 
(§ 3-4) 
Resultados (§ 5) 
Obstáculos (§ 6) 
 

Positivo 
(§ 3-4) 
Positivo (§ 5) 
Negativo (§ 6)  
 

As mudanças 
representaram um 
“choque de cultura” para 
a organização (§ 2). 

Buscou “adaptar-se” aos novos 
padrões e “desaprender a 
maneira” como agia (§ 7). 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nos resultados desta pesquisa (2016). 
Legenda: área de atuação = mudança da área de atuação, na organização; carga de trabalho = aumento da carga de trabalho e/ou jornada de trabalho; obstáculos = 
surgimento de obstáculos para a realização do trabalho, como conflitos interpessoais e morosidade dos processos decisórios da alta administração; políticas e 
processos = modificação em políticas, práticas e ferramentas de gestão, estrutura organizacional e/ou sistemas e processos de trabalho; resultados = 
responsabilidade maior pelos resultados do trabalho e/ou ampliação das atribuições inerentes ao cargo. 
Nota: os gestores Eduardo, Flávia, Jairo, Hugo, Otávio e Paulo não constam do quadro, uma vez que não vivenciaram a situação de desaprendizagem, conforme 
suas narrativas. 
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em que a organização foi vendida e, por isso, o controle da gestão foi assumido pelo antigo 

concorrente (Breno, § 1-2; Douglas, § 1 e 3; Gabriel, § 1-3; Joana, § 1 e 4; Leila, §1-2), e das 

situações em que, após a fusão, o controle gerencial foi, igualmente, transferido para o antigo 

concorrente (Carlos, § 1-2). 

Para dois gestores, o evento de F&A foi visto como uma oportunidade de crescimento 

profissional, em especial, por considerarem que os antigos concorrentes, os quais assumiram o 

controle da gestão das organizações em que trabalhavam, praticavam modelos de gestão 

profissionalizados (Joana, §4; Téo, § 3). De fato, como se nota em relação a eventuais 

alterações na situação profissional de modo imediato à F&A – outro dos elementos do 

contexto de mudança –, há gestores que auferiram vantagens profissionais, na forma de 

promoção de cargo (Gabriel, § 2; Téo, § 3; Wesley, § 2) ou de atribuição de um papel 

relevante no processo de integração organizacional, pós-fusão (Pedro, § 1). 

As mudanças na organização e no ambiente de trabalho, que se seguiram à operação 

de F&A, dizem respeito, principalmente, a modificações em políticas, práticas e ferramentas 

de gestão, e a alterações na estrutura organizacional e processos de trabalho (Alex, § 2 -5; 

Breno, § 3-4; Carlos, § 4-5; Douglas, § 2-5; Gabriel, § 5-6; Joana, § 5-7; Leila, § 4; Marcos, § 

3; Marta, § 3; Pedro, § 2-4; Téo, § 6-7; Tereza, § 3; Wesley, § 3-4). 

Do mesmo modo, observa-se que muitos dos gestores relatam, como mudança 

considerada marcante, o aumento da responsabilidade pessoal pelos resultados do trabalho 

(Breno, § 4; Douglas, § 4-5; Gabriel, § 4; Marcos, § 2; Wesley, § 5) e a ampliação das 

atribuições inerentes ao cargo (Marta, § 2; Téo, § 4). Ainda, para parte dos gestores, as 

mudanças, promovidas após a F&A, representaram o surgimento de obstáculos para a 

realização do trabalho, na forma de conflitos interpessoais e morosidade dos processos 

decisórios da alta administração (Alex, § 6; Breno, § 5-6; Tereza, § 2 e 4; Wesley, § 6). 

Também, dois gestores destacam o aumento da carga de trabalho e/ou da jornada de trabalho 

(Marcos, § 2; Téo, § 7), e uma gestora apontou, como uma das mudanças relevantes, a de sua 

área de atuação (Marta, § 4). 

Com base nas formas pelas quais os gestores descreveram as mudanças 

implementadas, verifica-se que estas foram avaliadas tanto de modo positivo, quanto 

negativo. Quando se têm em vista as reações imediatas ao evento de F&A (medo de ser 

demitido e oportunidade de crescimento profissional), não se observam tendências de 

avaliação das mudanças. Por outro lado, em relação às alterações na situação profissional, 

denota-se que os gestores que tiveram promoção de cargo ou a atribuição de um papel 

relevante no processo de integração organizacional, imediatamente após o evento de F&A, 
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tenderam a avaliar de forma positiva as mudanças na organização e em seu ambiente de 

trabalho (Gabriel, Pedro, Téo, Wesley). 

Como ainda se pode observar, as interpretações do processo de mudança sinalizam o 

entendimento de que aconteceu, em especial, a modificação da cultura da organização, em 

muitos casos, de modo drástico e intenso (Breno,§ 2; Marcos, § 2; Marta, § 5; Téo, § 5; 

Tereza, § 2; Wesley, § 2). Contudo, apesar de, não raro, as mudanças terem assumido uma 

conotação negativa, a maior parte dos gestores agiu no sentido de ajustar-se às exigências, 

impostas pelo novo contexto de trabalho, como se verifica pelos excertos nas narrativas 

concernentes à forma como os gestores lidaram com a nova situação de trabalho.  

 Para agir de acordo com as mudanças em curso na organização, foi preciso não apenas 

apreender as novas premissas e modos de fazer, mas, igualmente, desaprender algo do modo 

como pensavam ou agiam, o que foi descrito pelos gestores como “deixar de fazer muitas 

coisas” (Marcos, § 5), “abrir mão” de princípios e valores (Tereza, § 5) e “abandonar as coisas 

boas da cultura anterior” (Téo, § 8). Observa-se, neste ponto, que tais resultados são 

consonantes com as abordagens teóricas que tomam a desaprendizagem como mecanismo 

voltado a desestimular as pessoas a manter comportamentos que se mostram incompatíveis 

com a nova situação desejada na organização (BECKER, 2010; CEGARRA; DEWHURST, 

2003 apud NAVARRO; MOYA, 2005, CEPEDA-CARRIÓN et al., 2011). 

Como relata um dos gestores, desaprender era “uma questão de sobrevivência em um 

processo em que a mudança era imperativa” (Pedro, § 13), interpretação a qual denota o 

entendimento, formulado por outros gestores, de que o contexto que vigia, à época, era pouco 

propício para tentativas de exercer alguma influência sobre a direção das mudanças (Marta, § 

8; Téo, § 8; Tereza, § 9; Wesley, § 12). Por isso, em vista das incertezas e do sentimento de 

apreensão diante das mudanças, os gestores mostram que parar de agir do modo habitual, o 

qual não se mostrava compatível com a nova situação de trabalho, foi, também, considerado o 

caminho para manter-se no cargo (Breno, § 12; Joana, § 8; Marcos, § 5) ou, até mesmo, para 

evitar a própria demissão (Carlos, § 4; Douglas, § 6; Gabriel, § 3; Leila, § 6; Pedro, § 13). 

Não obstante, alguns gestores – a menor parte – apontam que, ao decidir por promover 

a própria desaprendizagem, foram levadas em conta razões como a aquisição de novos 

aprendizados ou o crescimento profissional. Apreender o jeito novo de trabalhar da 

organização, devido à implantação de modelos e práticas gerenciais mais bem desenvolvidos 

do que os anteriores, bem como lidar com os novos desafios impostos pelo ambiente de 

trabalho, foi visto como uma alternativa para adquirir novos aprendizados e desenvolver-se 

profissionalmente (Leila, § 11, Marcos, § 4, Téo, § 4, Wesley, 12). Por fim, para uma gestora, 
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o senso de que era sua responsabilidade realizar o trabalho inerente ao seu cargo, mesmo que 

por outro percurso, foi uma das razões levadas em conta para desaprender algo de seu 

comportamento (Tereza, § 9). No Quadro 5, são relacionados os motivos considerados pelos 

gestores para promover a sua desaprendizagem, conforme discutido até este ponto. 

 

Quadro 5: Motivos para desaprender, conforme as narrativas dos gestores 

Motivos para desaprender Gestores 

Agir de acordo com as mudanças em curso na 
organização 

Alex (§ 8), Carlos (§ 9), Douglas (§ 6), Gabriel (§ 3), 
Joana (§ 8), Marta (§ 8), Pedro (§ 13), Téo (§ 8), 
Tereza (§ 9), Wesley (§ 3). 

Manter-se no cargo e/ou evitar a própria demissão Breno (§ 12), Carlos (§ 4), Douglas (§ 6), Gabriel (§ 3), 
Joana (§ 8), Leila (§ 6), Marcos (§ 5), Pedro (§ 13). 

Oportunidade para adquirir novos aprendizados Leila (§ 12), Marcos (§ 4), Téo (§ 17). 

Oportunidade de crescimento profissional Leila (§ 11), Marcos (§ 8), Wesley (§ 12). 

Realizar o trabalho pelo qual era responsável Tereza (§ 9). 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nos resultados desta pesquisa (2016). 
 

Pelo exposto, verifica-se que a busca pela adaptação ao contexto organizacional, com 

a finalidade de alterar comportamentos voltados à execução do trabalho operacional e 

gerencial, à resolução de problemas e à tomada de decisões, representa a principal explicação 

dos gestores que decidiram colocar-se em uma situação de desaprendizagem. A busca pela 

adaptação, como descrita pelos gestores, é consoante ao entendimento cognitivista 

(FRANÇOIS, 2013), de que o desenvolvimento e a aprendizagem humana ocorrem, em suma, 

por meio de um processo de adaptação, em que o indivíduo, para responder às demandas do 

ambiente, tanto assimila os seus aspectos novos à sua estrutura cognitiva, quanto modifica 

elementos desta, configurando novas aprendizagens que têm como resultado a ocorrência de 

alguma mudança no comportamento.  

Dessa maneira, esses primeiros resultados apontam no sentido de que – como 

assinalado em estudos prévios (BECKER, 2010; CEPEDA-CARRIÓN et al., 2011) – a 

desaprendizagem, vivenciada pelos sujeitos desta pesquisa, foi precipitada por eventos de 

mudança decorrentes das operações de F&A, às quais os gestores responderam por meio da 

compreensão de que seria preciso tanto abrir mão de determinados comportamentos – ou seja, 

desaprender –, quanto apreender os novos aspectos presentes no ambiente de trabalho, quer 

dizer, adaptar-se.  
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Becker (2010) identificou que, no caso de uma situação que envolveu a mudança do 

software de gestão empresarial, a conscientização das pessoas quanto à necessidade de 

desprender foi impactada por fatores como a perspectiva prévia do indivíduo sobre a 

necessidade da mudança e os seus efeitos, e os sentimentos e expectativas quanto às 

dificuldades que podem ocorrer, os quais podem tanto estimular, quanto criar obstáculos à 

desaprendizagem, dependendo de sua avaliação positiva ou negativa. No caso dos gestores 

desta pesquisa, no entanto, verifica-se que, a despeito dos sentimentos de incerteza e 

apreensão, bem como da conotação negativa assumida por parte das mudanças, muitos 

efetivaram a desaprendizagem daquilo que se mostrava conflitante com o novo modelo de 

gestão. Considera-se que este aspecto corrobora a relevância assumida pelo processo de 

adaptação, ainda que as perspectivas e expectativas de muitos dos gerentes, em relação ao 

contexto de mudança, se mostrassem negativas.  

Em referência aos motivos levados em conta para promover o desaprendizado, os 

resultados permitem vislumbrar a finalidade da desaprendizagem pela perspectiva das pessoas 

que desaprenderam. As investigações prévias tendem a pôr em foco a função da 

desaprendizagem de facilitar a aquisição de novos aprendizados, mediante o abandono ou o 

desprendimento de antigos (BECKER, 2005, 2010; CEPEDA-CARRIÓN et al., 2011; 

HISLOP et al., 2014), com a finalidade de atender às exigências do ambiente organizacional 

em mudança. No entanto, para os gestores, conforme discussão prévia, a desaprendizagem 

deu-se, não apenas devido à intenção de adquirir novos aprendizados – inclusive, por meio da 

busca pela adaptação, à qual subjaz a noção de aprendizagem, mesmo que isto não seja 

considerado de modo consciente –, mas também, por outras motivações, compreendidas como 

elementos intrínsecos ao interesse individual, como a manutenção da posição de trabalho e o 

acesso a oportunidades de crescimento profissional. 

Não obstante, como mencionado antes, alguns dos sujeitos da pesquisa não 

vivenciaram a desaprendizagem, apesar do evento de F&A ter ocorrido nas organizações em 

que trabalhavam. Os motivos pelos quais isto ocorreu são discutidos na próxima seção. 

 

 

4.2.1.1 Porque alguns gestores não desaprenderam 

 

 

 Nem todos os gestores vivenciaram uma situação de desaprendizagem, a partir do 

evento de F&A, conforme se evidencia por meio de suas narrativas. Destes, três entendem 



141 

 

que, para adaptar-se ao novo contexto organizacional ou desprender-se da situação de trabalho 

anterior, não foi preciso desaprender (Eduardo, Flávia e Hugo), ao passo que, em outros três 

casos, os gestores não quiserem desaprender algo de seu comportamento, apesar das 

exigências impostas pelo ambiente de trabalho (Jairo, Otávio e Paulo). Ainda, para um gestor, 

a ideia de desaprendizagem não faz sentido e, por isso, ele avalia que foi preciso, na verdade, 

passar por um reaprendizado para adaptar-se ao contexto de trabalho que se estabeleceu, após 

a F&A (Roberto, § 4 e 9). 

 Nessa linha, ao se analisarem os elementos presentes no contexto de mudança pós-

F&A, relativos às interpretações dos gestores que não consideraram necessário desaprender 

(Quadro 6), verifica-se que as reações ao evento de F&A mostram-se na forma tanto de 

entendimento da necessidade da operação para o êxito do negócio (Eduardo, § 2), quanto de 

medo e tensão pelo risco de demissão e pelos impactos das mudanças sobre o próprio trabalho 

(Flávia, § 2). A situação profissional dos três gestores sofreu algum tipo de alteração após a 

F&A, como a atribuição de um papel importante no período pós-F&A (Eduardo, § 1) e 

promoções de cargo (Flávia, § 3; Hugo, § 1), algo concebido como favorável por eles. Quanto 

às mudanças na organização e no ambiente de trabalho, os gestores tenderam a avaliá-las de 

modo positivo, assim como ocorreu em relação às interpretações do processo de mudança. 

 Como forma de lidar com a nova situação de trabalho, estes gestores indicam que 

buscaram se adaptar ao novo contexto organizacional ou desprender-se da situação anterior, o 

que, no entanto, não envolveu qualquer desaprendizagem. Entre os motivos para não 

desaprender, verifica-se, primeiro, a identificação pessoal com crenças e valores da nova 

organização (Flávia, § 7; Hugo, § 6), o que colaborou para que fossem dadas “respostas de 

acordo com aquilo que se cobrava” (Flávia, § 7). Também, eles mostram que a manutenção de 

muitos aspectos do modo antigo de trabalhar, principalmente, na própria área, representou 

outro motivo para não desaprender (Eduardo, § 5). Por último, foi apontada a capacidade 

pessoal de adaptar-se, facilmente, às novas situações e relacionamentos interpessoais (Hugo, § 

9). 

Para efeito de sintetização dos resultados, no Quadro 7 são arrolados os motivos para 

não desaprender, levados em conta pelos gestores que não consideraram necessário 

desaprender. É interessante notar que, mesmo tendo sido realizadas mudanças no ambiente de 

trabalho destes gestores, que envolveram a alteração de políticas e processos de trabalho, pelo 

o que se buscou adaptar à situação vigente, eles avaliam não ter sido preciso vivenciar 

qualquer desaprendizagem. 
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Quadro 6: Elementos do contexto de mudança pós-F&A, conforme narrativas dos gestores que não consideraram necessário 
desaprender 

Gestor 

Elementos do contexto de mudança, pós-F&A 
Reações imediatas 
ao evento de F&A 

Alteração na 
situação 

profissional, de 
modo imediato à 

F&A 

Tipos de mudança 
na organização e 

ambiente de 
trabalho  

 (vide legenda) 

Mudanças 
avaliadas de 

modo... 

Interpretação do 
processo de mudança 

Como lidou com a nova 
situação de trabalho 

Eduardo A fusão mostrou-se 
como o caminho 
para conter a ação 
do antigo 
concorrente, ação 
considerada 
importante para o 
sucesso da empresa 
(§ 2). 

Tornou-se 
responsável por 
formular e 
implantar 
estratégias de 
comunicação 
interna e externa, 
para o período de 
integração das 
operações das duas 
empresas (§ 1). 

Políticas e processos 
(§ 4-5) 

Positivo (§ 4) Tratou-se de uma 
“experiência 
absolutamente intensa, 
que demandou uma 
enorme quantidade de 
energia e 
desprendimento afetivo” 
(§ 2). 

Buscou “desapegar-se” da 
situação anterior (§ 5).  

Flávia Medo e tensão pela 
possibilidade de 
demissão e de 
mudanças na 
organização (§ 2). 

Recebeu promoção 
de cargo (§ 3). 

Políticas e processos 
(§ 4)  
Resultados (§ 4) 
 
 

Positivo (§ 5) 
 

Não consta da narrativa. Buscou a “adaptação” às 
mudanças ocorridas no ambiente 
de trabalho (§ 5). 

Hugo Não consta da 
narrativa. 

Recebeu promoção 
de cargo (§ 1). 

Políticas e processos 
(§ 2) 
Obstáculos (§ 3) 
 

Positivo (§ 2) 
 
Negativo (§ 3) 

A aquisição mostrou-se 
um evento positivo, em 
especial, pelas melhorias 
promovidas na gestão da 
organização (§ 2). 

Buscou “adaptar-se” ao novo 
modelo de gestão, ante o 
entendimento de que "sobrevive 
no mercado é quem se adapta" (§ 
7).  

Fonte: elaborado pelo autor, com base nos resultados desta pesquisa (2016). 
Legenda: área de atuação = mudança da área de atuação, na organização; carga de trabalho = aumento da carga de trabalho e/ou jornada de trabalho; obstáculos = 
surgimento de obstáculos para a realização do trabalho, como conflitos interpessoais e morosidade dos processos decisórios da alta administração; políticas e 
processos = modificação em políticas, práticas e ferramentas de gestão, estrutura organizacional e/ou sistemas e processos de trabalho; resultados = 
responsabilidade maior pelos resultados do trabalho e/ou ampliação das atribuições inerentes ao cargo. 
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Considera-se que a adaptação ao novo contexto de trabalho envolveu, apenas, a 

assimilação cognitiva dos aspectos novos do ambiente, sem necessidade de que compreensões 

prévias fossem alteradas (ILLERIS, 2009; LEFRANÇOIS, 2013), entendimento que se ancora 

na visão exposta pelos gestores de que a identificação com as crenças e valores da 

organização contribuiu para não dispensar a necessidade de desaprender.   

 

Quadro 7: Motivos para não desaprender, conforme as narrativas dos gestores que não 
consideraram necessário desaprender 

Motivos para não desaprender Gestores 

Identificação com crenças e valores da nova organização Flávia (§ 7), Hugo (§ 6). 

No novo contexto de trabalho, de um modo geral, prevaleceu o modo 
antigo de trabalhar  

Eduardo (§ 4). 

Característica individual de adaptar-se, facilmente, às mudanças e a 
novos relacionamentos interpessoais 

Hugo (§ 4). 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nos resultados desta pesquisa (2016). 
 

Não obstante, como aponta Lefrançois (2013), ainda que a pessoa esteja acostumada a 

responder, frequentemente, a uma mesma situação, podem ocorrer mudanças – às vezes, de 

modo sutil, ou mesmo, imperceptível – as quais exigirão algum tipo de ressignificação das 

experiências prévias, ou seja, uma mudança na compreensão e no conteúdo do aprendizado, 

até então, obtido. Por isso, ante a necessidade de adaptação exigida pelas mudanças 

vivenciadas, considera-se pertinente questionar-se quanto à possibilidade de que o relato das 

experiências de desaprendizagem interpretação dos gestores tenha sofrido, em alguma 

medida, o efeito restritivo dos próprios pontos de vistas e percepções (CRESWELL, 2010), 

bem como sido subordinado a interesses não revelados por partes dos entrevistados 

(JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002), como as intenções de ocultar discordâncias em relação 

ao novo modelo de gestão e de apresentar-se como um profissional dotado de capacidades 

valorizadas em um gestor – por exemplo, a adaptabilidade às mudanças. 

 Diferentemente dos anteriores, que não julgaram necessário desaprender, outros três 

gestores relatam que não quiserem desaprender algo de seu comportamento, apesar das 

exigências impostas pelo ambiente de trabalho. Conforme exposto no Quadro 8, que traz os 

elementos presentes no contexto de mudança pós-F&A apenas um gestor expôs elementos 

relativos à sua reação ao evento de F&A, o qual foi visto como importante para a organização 

na qual trabalhava (Jairo, § 2). Dos três gestores, apenas este último, também, sofreu alguma 

alteração em sua situação profissional de modo imediato à F&A, representada por sua 
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Quadro 8: Elementos do contexto de mudança pós-F&A, conforme narrativas dos gestores que não quiseram desaprender. 

Gestor Reações ao evento 
de F&A 

Alteração na 
situação 

profissional, de 
modo imediato à 

F&A 

Tipos de mudança 
na organização e 

ambiente de 
trabalho  

(vide legenda) 

Mudanças 
avaliadas de 

modo... 

Como define o evento de 
mudança vivenciado na 

organização 

Como lidou com a nova 
situação de trabalho 

Jairo A fusão foi uma 
ação necessária, 
ante as dificuldades 
que a empresa 
vinha enfrentando 
para manter-se 
competitiva no 
mercado (§ 2). 

Foi transferido de 
área, ocupando uma 
posição no mesmo 
nível gerencial da 
anterior (§ 1). 

Políticas e processos 
(§ 3) 
 
 

Negativo 
(§ 4) 

As mudanças realizadas não 
representaram algo positivo, 
pois a nova gestão buscou 
fazer prevalecer os valores e 
o modelo de gestão da antiga 
concorrente, o que significou 
"apagar" a cultura da 
organização (§ 2). 

Não quis adotar o novo 
“modelo mental” instituído na 
organização, por compreender 
que significaria um 
“rompimento muito grande” 
com a situação anterior (§ 4-5).  

Otávio Não consta da 
narrativa. 

Não consta da 
narrativa. 

Políticas e processos 
(§ 3 e 6) 
Carga de trabalho 
(§ 5) 
Obstáculos (§ 4) 
 

Negativo 
(§ 3 e 6) 
Negativo 
(§ 5) 
Negativo 
(§ 4) 

A fusão provocou um 
“choque cultural bastante 
grande”, pois, apesar de os 
padrões gerenciais e 
operacionais, da antiga 
concorrente, apresentarem 
um nível de qualidade 
inferior, muitos destes foram 
implantados na organização 
(§ 2). 

Não quis agir de acordo com 
diretrizes e valores que não 
aprovava, pois seria passar por 
uma desaprendizagem de "bons 
padrões" (§ 7).  

Paulo Não consta da 
narrativa. 

Não consta da 
narrativa. 

Políticas e processos 
(§ 3 e 5) 
Área de atuação 
(§ 6). 

Negativo 
(§ 3-5) 
Negativo 
(§ 7) 

As mudanças levaram à 
perda de muitos valores com 
os quais se identificava e, 
em função deste cenário, o 
gestor sentia-se inseguro e 
“tinha mais medo de ficar do 
que sair” da organização (§ 
9-10).   

Não quis “abandonar” sua 
“zona de conforto”, 
representada pela área em que 
atuava, bem como “abdicar” de 
sua ética e valores (§ 6-8). 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nos resultados desta pesquisa (2016). 
Legenda: área de atuação = mudança da área de atuação, na organização; carga de trabalho = aumento da carga de trabalho e/ou jornada de trabalho; obstáculos = 
surgimento de obstáculos para a realização do trabalho, como conflitos interpessoais e morosidade dos processos decisórios da alta administração; políticas e 
processos = modificação em políticas, práticas e ferramentas de gestão, estrutura organizacional e/ou sistemas e processos de trabalho; resultados = 
responsabilidade maior pelos resultados do trabalho e/ou ampliação das atribuições inerentes ao cargo 
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transferência de área, na qual ocupou um cargo no mesmo nível gerencial que o anterior 

(Jairo, § 1). 

 Em relação às diversas mudanças na organização e no ambiente de trabalho, contudo, 

os três gestores as avaliam de modo negativo, aspecto que é reforçado quando expressam 

sobre como interpretam o processo de mudança vivenciado. Para eles, o processo de mudança 

trouxe consequências negativas para a organização, como a extinção da cultura que prevalecia 

(Jairo, § 2), a adoção de padrões gerenciais e operacionais inferiores aos praticados 

anteriormente (Otávio, § 2), e a perda de valores basilares da organização, com os quais havia 

uma forte identificação (Paulo, § 9-10). 

Por isso, estes gestores agiram em duas linhas de ação. Na primeira, eles não quiseram 

adotar o novo modo de trabalhar instituído na organização, ou seja, agir de acordo com o 

modelo mental (Jairo, § 5), as diretrizes e valores (Otávio, § 7), ou a ética, a partir de então, 

praticada na organização (Paulo, § 6-7). Na segunda linha de ação, resistiram em parar de 

realizar o trabalho de acordo as normas e padrões antigos (Jairo, § 6; Otávio, § 8), ou mesmo, 

em “abdicar” de seus valores (Paulo, § 8). Com base em tais entendimentos, os gestores 

expõem que, de modo deliberado, não quiseram (§ Otávio, § 8) ou, provavelmente, não foram 

capazes de desaprender (Jairo, § 5 e 7). 

Além da discordância com os novos modelos de gestão adotados, entre os motivos 

subjacentes ao movimento de não desaprendizagem, salienta-se a possibilidade de escolha, 

que os gestores puderam exercer, de uma situação profissional alternativa. Foi o caso de Paulo 

(§ 9), que já havia auferido o direito a aposentar-se e o de Jairo (§ 7), que, apesar de 

encontrar-se em atividade profissional, já havia feito uso do direito à aposentadoria e destaca: 

“eu não tinha mais motivação para desaprender e aprender, então, eu não tinha mais vontade: 

‘Pô, já estou aposentado, eu não concordo com esse modelo de gestão’[...]”. 

Ambos os gestores desvincularam-se das organizações um ano após o evento de F&A, 

aproximadamente, assim como Otávio (§ 10), que, decorrido pouco mais de um ano da 

aquisição, identificou uma oportunidade profissional em outra organização, a qual se mostrou 

uma “saída para a situação nada fácil” que ele estava vivenciado. Outra razão para não 

desaprender, diz respeito à resistência em abandonar comportamentos antigos, os quais, além 

de ser muito valorizados, são vistos como a forma correta de fazer algo. 

Esse aspecto – exposto, novamente, pelos três gestores – mostra-se tanto pela 

relevância atribuída a muitos dos aprendizados, adquiridos no decorrer da formação (Otávio, 

§ 7) e da carreira profissional (Jairo, § 8), quanto pelo arraigamento destes, como mostra a 

fala de um dos gestores: “[...] no momento que eu estava vivendo, era a área onde eu tocava 
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música sem precisar olhar a partitura. Mudando de área, eles estavam me tirando da minha 

zona de conforto, me obrigando a essa desaprendizagem [...]” (Paulo, § 6). No Quadro 9, são 

sumarizados os motivos para não desaprender, explicitados pelos gestores que resistiram em 

desaprender. 

 

Quadro 9: Motivos para não desaprender, conforme as narrativas dos gestores que resistiram 
em desaprender 

Motivos para não desaprender Gestores 

Discordância com o novo modelo de gestão instituído na organização Jairo (§ 4), Otávio (§ 7-8), Paulo (§ 3-
5). 

Possibilidade de escolher uma situação profissional alternativa Jairo (§ 7), Otávio (§ 10), Paulo (§ 9). 

Resistência em abandonar comportamentos antigos, considerados 
importantes ou vistos como a forma correta de fazer algo 

Jairo (§ 5, 7-8), Otávio (§ 7-8), Paulo 
(§ 6). 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nos resultados desta pesquisa (2016). 
 

Como indica Becker (2010), em relação a fatores que podem facilitar ou impor 

obstáculos à desaprendizagem, em períodos de mudança na organização, o entendimento de 

que é necessário promover a mudança – o que engloba a compreensão das razões levadas em 

conta pela organização e um estado pessoal de conforto com a decisão de mudar o 

comportamento – e a avaliação positiva do novo caminho – inclusive, em relação ao antigo – 

são aspectos que influenciam, positivamente, a disposição pessoal para desaprender. 

No caso dos gestores que resistiram em desaprender, esses aspectos não se mostraram 

presentes; ao contrário, as mudanças, quando comparadas com a situação anterior, foram 

avaliadas de modo negativo, o que contribuiu para gerar desconforto, entre os gestores, 

quanto ao caminho tomado pela organização. 

De modo diverso aos demais gestores, o caminho escolhido por esses gestores, como 

resposta à nova situação de trabalho imposta, foi o da não adaptação, o que os levou a não 

assimilar os novos aspectos presentes no ambiente (LEFRANÇOIS, 2013), representados por 

modelos mentais, diretrizes e valores novos, em razão da resistência em deixar de pensar ou 

agir de acordo com a situação que, anteriormente, vigia na organização. Considera-se que este 

resultado sugere, em primeiro lugar, o efeito do mecanismo psicológico conhecido como 

consciência cotidiana (LEITHAÜSER, 1976 apud ILLERIS, 2009), pelo qual o indivíduo 

tende a proteger compreensões já adquiridas, relativas a determinados conteúdos, que podem 

variar de uma pessoa para outra. Quando tais concepções prévias são confrontadas com 
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conteúdos novos e divergentes, estes estão sujeitos a ser distorcidos ou rejeitados, ao passo 

que os existentes são reforçados.  

 Com isso, também se observa que não desaprender – ou seja, não romper com a 

situação (Jairo, § 4-5), não deixar de agir de acordo com os padrões antigos (Otávio, § 7) e 

não abdicar de sua ética e valores (§ 6-8) – impôs obstáculos à predisposição dos gestores 

para aprender e praticar a maneira nova de pensar e agir que passou a prevalecer na 

organização, em consonância com os autores que avaliam que a finalidade da 

desaprendizagem seja a de facilitar a aquisição de novos aprendizados (BECKER, 2005; 

CEPEDA-CARRIÓN et al., 2011; RUSHMER; DAVIES, 2004). Como propõem Rushmer e 

Davies (2004), os hábitos cristalizados por meio de rotinas executadas há muito tempo, as 

quais conferem segurança e pouco risco – como se observa nos casos de Jairo (§ 4-5), que não 

quis romper com a situação anterior e de Paulo (§ 6-8), que relatou não querer abandonar sua 

“zona de conforto” – constituem-se em uns dos alguns dos elementos que por meio dos quais 

as pessoas resistem em modificar seus comportamentos, tornando a desaprendizagem um 

processo de difícil desenvolvimento. 

Compreendidas as maneiras pelas quais as experiências de desaprendizagem e não 

desaprendizagem, relatadas pelos gestores, mostraram-se inseridas no contexto de mudanças 

pós F&A, na sequência, a análise e discussão voltam-se para as interpretações dos gestores 

quanto ao em que se constitui o processo de desaprendizagem. 

 

 

4.2.2 Em que se constitui o processo de desaprendizagem  

 

 

 A interpretação sobre a natureza do processo de desaprendizagem, bem como em 

relação aos elementos que o compõem, é um dos domínios temáticos gerados a partir dos 

dados contidos nas narrativas, em que foram identificados os seguintes elementos temáticos, 

cuja análise e discussão são feitas na sequência: o que é a desaprendizagem, o que os gestores 

desaprenderam, fatores individuais e organizacionais facilitadores da desaprendizagem, e 

fatores individuais e organizacionais que dificultaram a desaprendizagem dos gestores. 
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4.2.2.1 O que é a desaprendizagem 

 

 

 Por meio da análise das noções formuladas pelos gestores, as quais se situam no 

contexto da experiência de desaprendizagem que vivenciaram, identificaram-se concepções 

diversas sobre a desaprendizagem, que podem ser sintetizadas do seguinte modo: a) 

desaprender é parar de usar um aprendizado antigo e adquirir outro novo; b) desaprender é 

parar de usar um aprendizado antigo e, se necessário, adquirir outro novo; c) desaprender é, 

apenas, parar de usar um aprendizado; d) desaprender é adquirir um aprendizado novo que, 

contudo, é pior que o antigo; e) desaprender é fazer algo novo e diferente. Para um gestor, 

desaprender não faz sentido.  

 A primeira concepção, segundo a qual a desaprendizagem diz respeito a parar de usar 

um aprendizado antigo e adquirir outo novo, traz, como elemento principal, o entendimento 

de que a ocorrência da desaprendizagem está, necessariamente, relacionada à aquisição de um 

novo aprendizado. Conforme exposto por meio das narrativas, para lidar com as situações 

provocadas pelas mudanças, muitos dos gestores buscaram ou foram levados a agir em linha 

com novas formas de pensar ou agir, para o que se viram impelidos a parar de praticar algo de 

seu conhecimento, adquirido até então. Para facilitar a visualização dos atributos concernentes 

a esta concepção, as noções de desaprendizagem, conforme expressas pelos gestores, são 

apresentadas no Quadro 10. 

Para descrever a ação de desaprender, termos diversos são usados por estes gestores, 

como esquecer, apagar, abandonar, descartar, parar de usar ou tirar algo do conhecimento e da 

forma de comportar-se, muitos dos quais – se considera – em sentido figurado, com a intenção 

de referir-se à noção de pôr de lado um aprendizado ou à de não fazer uso de algo que se sabe. 

Dois gestores fazem menção a reaprender e desconstruir (Téo, § 17; Tereza § 8), palavras que, 

tendo em vista o contexto em que foram usadas, remetem à ideia de transformar ou alterar o 

conteúdo de aprendizados adquiridos, anteriormente.  Para um deles, a nova aprendizagem 

opera sobre o conhecimento desaprendido e modifica o seu conteúdo, o que faz da 

desaprendizagem, também, um meio para reaprender – aprender novamente – o que se sabia 

(Tereza, § 8). 

Tal concepção, de que desaprender é parar de usar um aprendizado antigo e adquirir 

outro novo, coaduna com as definições propostas por Becker (2005, 2010), para quem é 

preciso liberar aprendizados prévios para que outros novos possam ser assimilados, e Cepeda-

Carrión  et  al.  (2011), os  quais  consideram  que  o  abandono  ou  esquecimento  de  antigos  
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Quadro 10: Noções de desaprendizagem dos gestores que compartilham da concepção de que 
desaprender é parar de usar um aprendizado antigo e adquirir outro novo 

Gestor Noção de desaprendizagem 

Alex “Esse desaprendizado, na verdade, a gente só tirou aquela forma de trabalhar. Uma forma que, 
naquele ponto, até aqueles dez anos, a gente achava que seria essencial trabalhar daquela forma. [...] 
E hoje, às vezes, a gente já começa a incorporar essa visão dessa teoria, um pouco diferente”. (§ 9) 

Douglas “desaprender não é uma coisa ruim que você tem que deixar de fazer. Você vai deixar de fazer por 
questões de adequação. [...] Às vezes, é algo que você tem que desaprender e que tem relação com o 
que você vai aprender, porque eles são ligados diretamente, como o caso de processos que a gente 
teve que esquecer, apagar aquilo ali e tivemos que começar a fazer boas práticas em relação a 
processos. [...] São coisas que eu desaprendi e apaguei, que eu não gostaria de levar para outras 
empresas, que são essas boas práticas”. (§ 10, 11) 

Gabriel “Desaprender é abandonar ou esquecer, por um momento. O desaprender, para mim, é aquilo que 
não vai servir mais. Eu penso assim, se eu utilizar, em um momento, um conhecimento errado, na 
minha vida ou na empresa, vamos esquecer daquele momento. Vou aprender de novo, começar outra 
caminhada do zero e ir aprendendo. E aquilo que eu fazia errado eu vou esquecer”. (§ 12) 

Pedro “eu sempre pergunto para as pessoas, para a plateia: ‘Tem alguém que fumava e parou de fumar? 
Tem algum ex-fumante?’. Meia dúzia de gente levanta a mão: ‘Parabéns, você é um cara que 
desaprendeu. Não é? E esse desaprendizado te ajudou a se tornar melhor. Você conseguiu descartar 
o conhecimento. Em algum momento você aprendeu, ficou bom, atraente, bonito, charmoso. Agora, 
você desaprendeu isso. Você desaprendeu’. Ou seja, eu sei que fumar não é bom, não é charmoso, 
não é bonito, não faz bem para a saúde. Esse novo aprendizado, necessariamente, mata o 
aprendizado anterior. Ele desaprendeu que isso era bom. E aprendeu... E isso garantiu uma mudança 
de comportamento, o tornou uma pessoa melhor”. (§ 6) 

Téo “Algo que eu tenho buscado na minha vida é desaprender coisas que não me agregam, para aprender 
novas coisas. Eu entendi que eu tenho uma limitação de capacidade na minha cabeça, eu não 
consigo continuar com tudo o que aprendi até agora e continuar a aprender mais um milhão de 
coisas. E a gente tem a ilusão – a gente vive nessa era da informação – que você precisa saber de 
tudo, você precisa ser especialista em tudo. [...] Quando chega um aprendizado novo eu tenho que 
avaliar: e aí, eu tenho que desaprender algo, eu tenho que descontruir ou isso dá para agregar àquilo 
que eu já sei?” (§ 17) 

Tereza “[...] é um processo de aprender algo novo e reaprender aquilo que eu já sabia de outra forma”. (§ 6) 

“O desaprender não significa que você não tenha mais nenhum conhecimento para utilizar; pelo 
contrário, o desaprender, na minha concepção, significa que você abriu mão de uma coisa, mas você 
colocou outra no lugar. Porque, sem aprendizado, como é que você age? Não é? É o aprendizado 
que define as suas ações [...]”. (§ 8) 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nos resultados desta pesquisa (2016). 
 

aprendizados facilita a aquisição de outros novos. Destaca-se, no entanto, que a questão 

relativa à ordem de ocorrência destes dois eventos – desaprendizagem e aprendizagem – é 

algo pouco discutido em tais abordagens, ainda que as definições e modelos encontrados 

indiquem que à desaprendizagem se seguem novos aprendizados, ante o entendimento de que, 

antes de aprender novos conteúdos é preciso, antes, eliminar as barreiras representadas por 

aprendizados antigos. 

Cepeda-Carrión et al. (2011) entendem que, em um contexto favorável à 

desaprendizagem, deve-se, inicialmente, interromper a forma habitual de agir das pessoas, 

para que, então, elas possam reconhecer novas formas de pensar e, na sequência, desenvolver 

novos modelos mentais. Os resultados desta pesquisa, por outro lado, sugerem que este 
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processo não ocorre de modo, inteiramente, planejado e compartimentado, pois, conforme 

discussão em seção prévia, quando se analisam os relatos dos gestores que desaprenderam, 

observa-se que a escolha por desaprender resultou, de algum modo, da exigência contextual 

por novas respostas. Isto  mostra  que, antes  de  buscar  a  desaprendizagem  de  algo  de  seu 

comportamento, primeiro, os gestores foram confrontados com novos aspectos presentes no 

ambiente, que teriam que ser aprendidos e praticados.  

 A segunda concepção, em que desaprender é visto como parar de usar um aprendizado 

antigo e, se necessário, adquirir outro novo, distingue-se da anterior pelo entendimento, 

expresso por parte dos gestores, de que, nem sempre, novas aprendizagens seguem-se ao 

desaprendizado de algum conteúdo (Quadro 11). Pelas situações de desaprendizagem 

relatadas, depreende-se que os gestores entendem que, por vezes, já têm o domínio dos 

aprendizados considerados necessários para lidar com as exigências impostas pela situação de 

mudança e, por isso, não há novas aprendizagens relacionadas à desaprendizagem em questão. 

 

Quadro 11: Noções de desaprendizagem dos gestores que compartilham da concepção de que 
desaprender é parar de usar um aprendizado antigo e, se necessário, adquirir 
outro novo 

Gestor Noção de desaprendizagem 

Carlos “O movimento de desaprender, na realidade, é você deixar de stand by aquele conhecimento, não 
aplicá-lo agora em função de uma situação e aprender coisas não, necessariamente, novas, mas atuar 
bem numa determinada linha com foco naquilo que foi definido”. (§ 14) 

Wesley “Desaprender são pontos, funções ou atitudes que a gente tinha e que chegou o momento que você 
fala assim 'Não, tenho que parar de ter essas atitudes'. Processos que estamos acostumados e chega o 
ponto que você tem que falar 'Não vou usar mais esse processo da empresa'. E, quando precisar, é 
aprender, é você se adaptar ao novo processo da empresa, tanto processo organizacional ou até o 
processo de nível de gestão que eles necessitam”. (§ 10) 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nos resultados desta pesquisa (2016). 
 

De acordo com os termos que são empregados por esses gestores, desaprender passa 

pela ação de parar de ter (uma atitude) ou de usar (um modo de fazer), bem como por “deixar 

de stand by”, o que quer dizer que o conhecimento, anteriormente praticado, será posto em 

um estado de reserva, pois a situação em que se encontra não comporta o seu uso.  

Em relação à terceira concepção, pela qual se entende que desaprender é, apenas, parar 

usar de um aprendizado (Quadro 12), observa-se o entendimento, identificado pelos relatos, 

de que a desaprendizagem envolve, apenas, a interrupção do uso de antigos aprendizados, 

ação que não se volta a favorecer a aquisição de outros novos. É interessante notar que as 

gestoras que compartilham desta visão não apresentam, em suas narrativas, ter adquirido 

aprendizados novos e associados a alguma desaprendizagem, o que reforça o modo pelo qual 
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concebem esta ideia. Para referir-se à ação de desaprender, são usados termos como não poder 

usar algum aprendizado, deixar de usá-lo ou deixá-lo para trás. 

 
Quadro 12: Noções de desaprendizagem dos gestores que compartilham da concepção de que 

desaprender é, apenas, parar de usar um aprendizado 

Gestor Noção de desaprendizagem 

Flávia “a partir do momento que você desenvolve a sua carreira profissional, você pode ir para uma linha 
em que você vai aprender coisas diferentes e, dependendo do que você aprendeu, algumas coisas vão 
ficar, realmente, lá para trás – desaprender, como você diz – e outras vão agregar, vão te ajudar 
naquela nova função ou naquela linha que você estiver seguindo, dentro da sua carreira 
profissional”. (§ 8) 

Marta “não poder usar aquilo que era feito, aquilo que tinha sido apreendido ao longo dos anos” (§ 7) 

“deixar de usar as práticas que você acha que estão de acordo com as suas crenças”. (§ 10)  

Fonte: elaborado pelo autor, com base nos resultados desta pesquisa (2016). 
 

 Esta concepção e a anterior têm em um comum a interpretação, formulada pelos 

gestores, de que, nem sempre, a desaprendizagem demanda ou envolve a aquisição de novos 

aprendizados, o que reflete o entendimento de Tsang e Zahra (2008). Para os autores, a 

desaprendizagem em seu nível individual envolve, apenas, interromper a prática de 

conhecimentos que não são mais considerados úteis ou adequados ao desempenho de rotinas 

de trabalho que tenham sido descartadas. Como nem sempre as rotinas eliminadas dão lugar a 

outras novas, ou seja, a rotina é eliminada dos sistemas organizacionais, não será preciso que 

a pessoa adquira novos conhecimentos, os quais seriam necessários à execução dos novos 

procedimentos. 

Não obstante, é importante acentuar, conforme os relatos dos gestores que não 

julgaram necessário desaprender, que a necessidade – ou não – de desaprender é determinada, 

também, pelo nível de discrepância verificado entre os conhecimentos antigos e os novos. Do 

ponto de vista da desaprendizagem de rotinas de trabalho, isto resulta na consideração de que 

podem ocorrer situações em que rotinas novas substituirão as antigas, o que, contudo, não 

exigirá que os envolvidos desaprendam, caso estes já possuam os aprendizados 

imprescindíveis ao novo modo de agir. Julga-se relevante destacar este aspecto, 

especialmente, para salientar que modos de pensar e de agir tidos como novos sob a 

perspectiva da organização, não necessariamente, são desconhecidos das pessoas que atuam 

na organização. 

Pela quarta concepção identificada, em que desaprender envolve adquirir um 

aprendizado novo que, no entanto, é pior que o antigo, os gestores apontam a possibilidade de 

que a desaprendizagem conduza a uma situação na qual os novos aprendizados, colocados em 

prática, mostrem-se inapropriados ou com atributos inferiores àqueles que eram usados 
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(Quadro 13). Nesse caso, a desaprendizagem ganha uma conotação negativa e deve, portanto, 

consistir em uma situação a ser evitada, em decorrência de seus prejuízos em potencial, como 

a perda de valores éticos e conhecimentos úteis (Breno, § 15; Eduardo, § 5) e a adoção de 

procedimentos de trabalho inadequados (Otávio, § 8). 

 
Quadro 13: Noções de desaprendizagem dos gestores que compartilham da concepção de que 

desaprender envolve adquirir um aprendizado novo que, todavia, é pior que o 
antigo 

Gestor Noção de desaprendizagem 

Breno “Porém, você tem que tomar cuidado, porque alguns aprendizados são o seu pilar – aprendizados de 
valores, cultura. Não que você não possa mudá-los, mas alguns são pétreos, são questões 
relacionadas à ética, o como fazer as coisas. Acho que esse tipo de desaprender não pode existir”. (§ 
15) 

Eduardo “Também, eu não deixei de trazer ou aportar para a companhia – e os executivos, também, não – os 
colegas não deixaram de aportar para a companhia o precioso cabedal de conhecimentos que 
tínhamos ou eles não esqueceram os modus operandi até o momento da fusão”. (§ 5) 

Otávio “A pessoa pode ser forçada a adotar atalhos ou formas de trabalho que ela mesma sabe ou considera 
que são inadequadas ou erradas, mas isto não quer dizer que ela deixou de saber aquilo que havia 
aprendido como correto e mais adequado para a aquela situação de momento”. (§ 8) 

Pedro “A desaprendizagem pode ser para pior. Toda mudança inclui uma aprendizagem; é, ao mesmo 
tempo, uma aprendizagem e uma desaprendizagem. É aprender o novo e desaprender o velho, e o 
novo pode ser pior que o velho. [...] A gente tem que ser crítico e avaliar: identificar critérios de 
avaliação pelos quais você vai poder julgar uma mudança e identificar se vale a pena fazer um 
processo de aprendizagem, ou desaprendizagem”. (§ 14) 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nos resultados desta pesquisa (2016). 
 

 No caso de um dos gestores que compartilham de tal concepção, salienta-se que a 

resistência em não desaprender deu-se, justamente, pelo entendimento de que ele teria que 

adotar formas de fazer consideradas, tecnicamente, inferiores às que empregava (Otávio, § 8). 

 Como abordado na discussão do quadro teórico desta pesquisa, na apropriação da ideia 

de desaprendizagem pelas investigações em administração e organizações, levou-se em conta, 

em especial, o entendimento de que a desaprendizagem contribuiria, mediante o mecanismo 

psicológico da extinção, para suprimir respostas previamente aprendidas do comportamento 

individual (HEDBERG, 1981). Dado que a importância atribuída à extinção decorre da 

consideração que ela contribuir para impedir que a pessoa persevere na manutenção de 

comportamentos que não se mostram mais adequados à realidade ou, até mesmo, nocivos 

(IZQUIERDO, 2010; IZQUIERDO, BEVILACQUA; CAMMAROTA, 2006), sugere-se 

haver sido difundida a noção de que a desaprendizagem, nas organizações, diria respeito ao 

descarte de conhecimentos classificados como inferiores ou ineficazes aos que se pretendiam 

incorporar (HEDBERG, 1981; NYSTROM; STABURCK, 1984) ou que impediam a melhoria 

do desempenho individual (NAVARRO; MOYA, 2004). 
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 Não obstante, do ponto de vista do indivíduo, qual seja dos sujeitos desta pesquisa, 

observa-se que a desaprendizagem, não necessariamente, abre caminho para a aquisição de 

conhecimentos tidos como melhores ou mais adequados ao comportamento e ao desempenho 

no trabalho. Este aspecto, ainda, salienta o atributo contextual da desaprendizagem, no sentido 

de que a importância dos novos aprendizados é atribuída sob a perspectiva das estratégias e 

necessidades organizacionais (BECKER, 2010; CEPEDA-CARRIÓN et al., 2011; TSANG; 

ZAHRA, 2008), mesmo que estas, como observado em alguns casos desta pesquisa, sejam 

avaliadas como inadequadas ou negativas pelas pessoas que são impelidas a desaprender.   

Retomando a análise das noções de desaprendizagem formuladas pelos gestores, 

observa-se que aqueles que compartilham da concepção segundo a qual desaprender é fazer 

algo diferente e novo, consideram a desaprendizagem, principalmente, quanto aos efeitos que 

pode produzir: assumir novas formas de pensar ou de fazer. Conforme se pode notar pelas 

interpretações dos gestores (Quadro 14), a ênfase recai não sobre parar de usar aprendizados 

antigos ou adquirir outros novos, mas sobre a necessária receptividade pessoal às mudanças e 

seus efeitos. 

 
Quadro 14: Noções de desaprendizagem dos gestores que compartilham da concepção de que 

desaprender é fazer algo diferente e novo 

Gestor Noção de desaprendizagem 

Eduardo “o conceito aponta, teoricamente, para uma forma pela qual a pessoa pode manter-se, sempre, aberta 
para o novo, em um ambiente em que é preciso “vivenciar profundamente as mutações, 
experimentá-las, abraçá-las e entender que tudo está ficando mais passageiro, as verdades estão 
caindo, sendo contestadas ou desaparecendo mais rapidamente” (§ 6) 

Marcos "Desaprender, eu diria que é mais no sentido de fazer uma coisa nova. Desaprender não é questão de 
esquecer, é fazer algo diferente daquilo que você está fazendo, do que faz hoje. [...] O desaprender é 
a questão da não resistência, não resistência às mudanças. Eu tenho que desaprender para eu 
aprender outras coisas".  (§ 8) 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nos resultados desta pesquisa (2016). 
 

Estima-se que adotar um comportamento diferente e novo envolve, forçosamente, 

adquirir um aprendizado novo, pois, numa visão extensa, a aprendizagem pode ser definida 

“[...] toda mudança relativamente permanente no potencial de comportamento, que resulta da 

experiência [...]” (LEFRANÇOIS, 2013, p. 6), mudanças estas que podem ser evidenciadas 

por meio de comportamentos observáveis. Por isso, julga-se que a noção de que a 

desaprendizagem é fazer algo diferente e novo aponta no sentido do que é proposto por Hislop 

et al. (2014), ou seja, de que a desaprendizagem individual trata-se de um tipo especial de 

aprendizagem que ocorre por meio da aquisição do conhecimento que permite à pessoa dar-se 

conta que é preciso abandonar algum comportamento.   
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Ainda que os autores não esclareçam se o aprendizado novo, que possibilitou ao 

indivíduo desaprender, trata-se, apenas, da conscientização sobre a necessidade de mudar o 

comportamento ou, de outro modo, diz respeito ao novo comportamento que será adotado no 

lugar do que foi desaprendido, supõe-se que se trate deste último, pois, caso contrário, a 

desaprendizagem levaria a uma situação em que a pessoa, após abandonar um modo de agir, 

não buscaria novas aprendizagens, necessárias à orientação de sua ação (ILLERIS, 2009).  

Finalmente, para um gestor, a ideia de desaprendizagem – definida, durante as 

entrevistas, como o processo pelo qual a pessoa, em função de uma determinada situação, 

abre mão de ou abandona antigos aprendizados – não faz sentido, pois, em sua concepção, “a 

gente não desaprende [...] eu não me vejo esquecendo um histórico de aprendizado” (Roberto, 

§ 4). Ele considera que a vivência pela qual passou pode ser mais bem descrita como um 

reaprendizado, em que o modo anterior de agir, ainda que fosse avaliado como equivocado, 

representou o ponto de partida para a aquisição dos novos aprendizados, tidos como 

adequados. 

Apesar de o gestor ter reagido com estranhamento ao termo (Roberto, § 4), a noção de 

que a desaprendizagem refira-se a algum tipo de esquecimento encontra sustentação não só 

nas teorias clássicas da psicologia experimental (PERGHER; STEIN, 2003), como também 

em definições conceituais do campo estudos de administração e organizações – para Cepeda-

Carrión et al. (2011, p. 611), a “desaprendizagem individual é a arte do esquecimento”. 

Entretanto, é preciso considerar que o esquecimento humano diz respeito tanto a perdas reais 

de memórias, geradas por fatores incidentais como a deterioração cerebral, quanto a 

esquecimentos motivados por meio de mecanismos psicológicos como a repressão e a 

extinção (BADDELEY; EYSENCK; ANDERSON, 2011; IZQUIERDO, 2010). Ademais, 

resultados de estudos experimentais têm contribuído para a disseminação do entendimento de 

que a desaprendizagem como perda de aprendizados antigos não toma parte no mecanismo da 

extinção (BOUTON, 2004; MAUK; OHYAMA, 2004). 

Cabe salientar que cinco gestores não expressaram a noção que têm da ideia de 

desaprendizagem, dos quais três não vivenciaram a desaprendizagem a partir dos eventos de 

F&A (Hugo, Jairo e Paulo), o que, se considera, possa ter contribuído para tal. As concepções 

de desaprendizagem formuladas pelos gestores e discutidas, nesta seção, encontram-se 

relacionadas, de modo sintético, no Quadro 15. 
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Quadro 15: Concepções de desaprendizagem, identificadas a partir das narrativas dos gestores 

Concepções de desaprendizagem Gestores  

Parar de usar um aprendizado antigo e adquirir outro novo 
Alex (§ 9), Douglas (§ 11), Gabriel (§ 
12), Pedro (§ 6), Téo (§ 17), Tereza (§ 
8). 

Parar de usar um aprendizado antigo e, se necessário, adquirir outro 
novo 

Carlos (§ 14), Wesley (§ 10). 

Parar de usar um aprendizado antigo, apenas Flávia (§ 8), Marta (§ 10). 

Adquirir um aprendizado novo, contudo pior que o antigo 
Breno (§ 15), Eduardo (§ 5), Otávio (§ 
8), Pedro (§ 14). 

Fazer algo novo e diferente Eduardo (§ 6), Marcos (§ 8). 

A desaprendizagem não faz sentido Roberto (§ 4). 

O gestor não explicitou sua visão a respeito Hugo, Jairo, Joana, Leila, Paulo. 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nos resultados desta pesquisa (2016). 
 

 Em continuidade à análise e discussão das interpretações dos gestores sobre o processo 

de desaprendizagem individual e seus elementos, na sequência, examina-se o que foi 

desaprendido pelos gestores. 

 

 

4.2.2.2 O que os gestores desaprenderam 

 

 

 Pela análise dos conteúdos da desaprendizagem dos gestores, identificaram-se três 

categorias relativas aos tipos de aprendizados prévios desaprendidos, quais sejam, 

conhecimentos técnicos e métodos, atitudes e modos habituais de agir, e crenças e convicções. 

Buscou-se delimitar tais termos conforme definições oferecidas pela psicologia da 

aprendizagem (LEFRANÇOIS, 2013), pela qual o conhecimento é um termo genérico para 

toda informação adquirida e usada pelo indivíduo, ao passo que as atitudes são as tendências 

predominantes no modo de agir do indivíduo, que, do ponto de vista autoavaliativo, 

constituem-se em reações positivas ou negativas. Os hábitos são os comportamentos, 

normalmente, previsíveis de um indivíduo diante de certos estímulos, e as crenças são ideias 

pessoais consistentes e aceitas como verdadeiras, que guiam o pensamento e a ação do 

indivíduo. Em relação a convicções, registra-se que é um termo, normalmente, aceito como 

variante de crença.  



156 

 

Para parte dos gestores, a sua desaprendizagem abrangeu conhecimentos técnicos e 

métodos aplicados ao trabalho (Quadro 16). Como se observa, o conteúdo do desaprendizado 

envolveu, principalmente, parar de realizar procedimentos e  técnicas  que  eram  adotados  na  

 

Quadro 16: O que os gestores desaprenderam, na dimensão conhecimentos técnicos e métodos 

Gestor Conteúdo da desaprendizagem 

Alex Procedimentos relativos ao processo de atendimento ao cliente (§ 8-9). 

Carlos Realizar projetos de auditoria com escopo amplo, focados na avaliação de todos os processos de 
trabalho do negócio (§ 7). 

Conhecimentos sobre o método de auditoria com escopo amplo (§ 7). 

Douglas Executar o processo de atendimento ao cliente de modo informal e sem cumprir procedimentos 
padronizados (§ 8). 

Joana Foco excessivo que tinha sobre a gestão técnica (§ 7). 

Leila Rotina de faturamento das vendas de serviços, anteriormente, executado (§ 7). 

Desenvolver o trabalho de modo não formalizado e sem documentação de registro (§ 8). 

Marcos Modelo de gerenciamento da manutenção industrial, em que prevalecia a ausência de procedimentos 
de manutenção preventiva (§ 6). 

Marta Praticar o projeto acadêmico que era praticado na instituição (§ 5). 

Pedro Processo de recrutamento e seleção, anteriormente, gerenciado (§ 9). 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nos dados coletados (2016). 
 

execução de rotinas de trabalho diversas – atendimento ao cliente, auditoria, faturamento, 

manutenção industrial, processo acadêmico, e recrutamento e seleção. Em um caso (Carlos, § 

7), o gestor reporta que, ao deixar de executar o processo de auditoria do modo a que estava 

acostumado, houve, também, o desaprendizado dos conhecimentos aplicados nesta tarefa, ou 

seja, ele parou de praticar tais conhecimentos. 

Das narrativas dos gestores, identifica-se, igualmente, a desaprendizagem de atitudes e 

modos habituais de agir (Quadro 17). Nestes casos, prevalecem, como conteúdo 

desaprendido, comportamentos adotados no contexto dos modelos de gestão que vigoravam 

nas organizações, especialmente, os concernentes às rotinas gerenciais de tomada de decisões 

e de coordenação das equipes de trabalho, além de modos habituais de relacionar-se com a 

alta administração. Para dois gestores, o conteúdo da desaprendizagem incluiu maneiras de 

agir ou relacionar-se com os clientes, que se mostravam pouco rígidas em relação à exigência 

do cumprimento de normas contratuais por parte dos clientes (Téo, § 9-10) ou bastante 

informais (Douglas, § 7-8). 
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Quadro 17: O que os gestores desaprenderam, na dimensão atitudes e modos habituais de agir 

Gestor Conteúdo da desaprendizagem 

Breno Gerenciar com base em um modelo de gestão com práticas e procedimentos, claramente, definidos 
(§ 8). 

Autonomia na gestão da própria jornada de trabalho e das dos membros da equipe (§ 9). 

Douglas Trabalhar sob a supervisão direta dos donos da empresa (§ 6).  

Parar de relacionar-se, diretamente, com os clientes e de resolver os problemas apresentados por 
estes (§ 7). 

Gabriel Atitude de benevolência excessiva com as pessoas da equipe que coordena (§ 7). 

Joana Gerir, de modo autônomo, a equipe de trabalho, sem ter que reportar as ocorrências da área a um 
superior (§ 5). 

Marcos Tomar decisões de modo ágil, com o respaldo do superior, com o qual compartilhava a 
responsabilidade pelos desdobramentos das decisões tomadas (§ 7). 

Téo Agir de modo indulgente com os clientes, no que se refere à relação comercial e ao cumprimento de 
seus termos formais (§ 9-10). 

Comportamento de evitar divergências de opiniões com os colegas (§ 11). 

Wesley Trabalhar em um ambiente em que o compartilhamento de informações e as tomadas de decisão, 
pelos superiores, eram feitos de modo informal e ágil (§ 8). 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nos resultados desta pesquisa (2016). 
 

Alguns gestores foram levados a desaprender, também, conteúdos tocantes às suas 

crenças e convicções, conforme se observa por meio do Quadro 18. É interessante notar que 

tais desaprendizados dizem respeito a ideias abrangentes que indicam, pela visão dos gestores, 

os modos pelos quais as organizações deveriam ser geridas (Breno, § 7; Téo, § 8) ou cumprir 

sua finalidade (Tereza, § 5-6). Possivelmente, por se tratar de um tipo de conhecimento 

considerado de maior abrangência em termos da orientação do comportamento e, por isso, 

tido como mais arraigado, um número menor de gestores tenha vivenciado esta 

desaprendizagem. 

  

Quadro 18: O que os gestores desaprenderam, na dimensão crenças e convicções 

Gestor Conteúdo da desaprendizagem 

Breno Crença em um modelo de gestão fundado na premissa de que os gestores devem participar, 
ativamente, das tomadas de decisão pela alta administração e não, apenas, executar o que é definido 
pelos escalões superiores (§ 7). 

Téo Convicção de que o modo de fazer a gestão do relacionamento com o cliente e com o mercado 
baseia-se em valores de maleabilidade e negociação (§ 8). 

Tereza Princípios e valores sobre a forma de promover a educação, os quais estabelecem que elementos 
importantes para o aprendizado do aluno não podem ser comprometidos por motivos financeiros da 
organização (§ 5-6). 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nos resultados desta pesquisa (2016). 
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Na literatura sobre o tema, os tipos de desaprendizagem individual são abordados em 

dois trabalhos (HISLOP et al., 2014; RUSHMER; DAVIES, 2004), conforme exposto no 

Quadro 19, no qual são relacionados, também, os tipos de desaprendizagem que se mostraram 

presentes nas narrativas dos gestores. Considera-se que os tipos de desaprendizagem 

individual gerados, a partir dos dados desta pesquisa, apresentam correspondências com os 

tipos apontados pelos autores: a desaprendizagem de conhecimentos técnicos e métodos 

contém elementos da desaprendizagem de rotinas (RUSHMER; DAVIES, 2004) e da 

desaprendizagem comportamental (HISLOP et al., 2014); a desaprendizagem de atitudes e 

modos habituais de agir, por sua vez, contempla aspectos da desaprendizagem dirigida 

(RUSHMER; DAVIES, 2004) e da comportamental (HISLOP et al., 2014); assim como a 

desaprendizagem de crenças e convicções possui correspondências com a desaprendizagem 

profunda (RUSHMER; DAVIES, 2004) e a cognitiva (HISLOP et al., 2014). 

Não obstante, as interpretações dos gestores sinalizam singularidades as quais trazem 

implicações tanto para a conceituação e definição dos diferentes tipos de desaprendizagem, 

quanto para a determinação dos elementos que disparam o processo de desaprendizagem. Em 

relação à desaprendizagem de rotinas, Rushmer e Davies (2004) argumentam haver uma ação 

dos aprendizados novos sobre os antigos, que leva ao enfraquecimento ou esquecimentos 

destes. Esta dinâmica, contudo, não é identificada nas interpretações dos gestores, pelas quais 

se nota que a ocorrência da desaprendizagem não dependeu, primariamente, da ação de novos 

aprendizados e, tampouco, da ação do esquecimento. Hislop et al. (2014), por sua vez, 

propõem que a desaprendizagem comportamental inicia-se em eventos de mudança contínua e 

gradual. Entretanto se observa que a desaprendizagem dos gestores decorreu de uma mudança 

episódica, ou seja, a que não é frequente e tende a acontecer de forma radical, em função de 

eventos externos ou alterações internas em fatores chave da organização (WEICK; QUINN, 

1999). 

Sobre a desaprendizagem dirigida, Rushmer e Davies (2004) alegam ocorrer um 

esforço consciente para parar de agir de determinado modo, com o propósito de eliminar o 

aprendizado passado. No entanto, como se verifica em discussão feita posteriormente, os 

gestores compreendem que a desaprendizagem vivenciada não levou à perda de seus 

aprendizados prévios. Ademais, nota-se que, independentemente do conteúdo desaprendido, 

os gestores tiveram que lançar mão de algum esforço deliberado para desaprender, o que 

sugere que esta característica não seja inerente a, apenas, um tipo de desaprendizagem.  
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Quadro 19: Tipos de desaprendizagem individual, conforme os resultados da pesquisa 

Tipos de desaprendizagem individual 

Rushmer e Davies (2004) Hislop et al. (2014) Resultados desta pesquisa (2016) 
Desaprendizagem de rotinas 
 
O que é: enfraquecimento ou esquecimento natural 
de aprendizados passados ao longo do tempo. 
 
Provocada por: novas aprendizagens que, no 
decorrer do tempo, substituem os aprendizados 
antigos.  
 

Desaprendizagem comportamental 
 
O que é: abandono de práticas, atividades ou 
rotinas, as quais têm limitado impacto sobre os 
pressupostos e valores pessoais. 
 
Provocada por: evento individual ou externo de 
mudança do tipo contínua, incremental e gradual. 

Desaprendizagem de conhecimentos técnicos e 
métodos 
 
O que é: parar de executar procedimentos e técnicas 
que eram adotados no desempenho de rotinas de 
trabalho, bem como parar de usar parte dos 
conhecimentos que eram aplicados nestas rotinas. 
 
Provocada por: principalmente, mudanças em 
processos de trabalho e estrutura organizacional. 
 

Desaprendizagem dirigida 
 
O que é: esforço deliberado da pessoa no sentido de 
parar de agir de determinado modo, quando da 
execução de seu trabalho, bem como para “[...] 
eliminar o aprendizado passado [...]” (p. 10). 
 
Provocada por: novas orientações e instruções 
recebidas sobre como proceder, bem como pela 
persuasão de outros, baseada em fatos. 
 

Desaprendizagem de atitudes e modos habituais 
de agir 
 
O que é: parar de comportar-se de acordo com 
modos usuais de pensar e de agir, incorporados à 
forma de realizar o trabalho, resolver problemas e 
tomar decisões. 
 
Provocada por: principalmente, mudanças no 
modelo de gestão e na cultura da organização. 

Desaprendizagem profunda 
 
O que é: ruptura no modo anterior de compreender, 
fazer e ser da pessoa, que ocorre de modo não 
planejado e não dirigido. 
 
Provocada por: situações como eventos repentinos, 
erros graves cometidos e comentários, que 
provocam a adoção de novas maneiras de ser e de 
compreender o mundo. 

Desaprendizagem cognitiva 
 
O que é: abandono de valores e pressupostos, 
inclusive, os mais arraigados, que representa uma 
experiência emocionalmente carregada. 
 
Provocada por: evento individual ou externo de 
mudança episódica, descontínua, pouco frequente e 
com efeitos de maior alcance do que a mudança 
contínua. 

Desaprendizagem de crenças e convicções 
 
O que é: parar de comportar-se conforme ideias e 
opiniões abrangentes e consistentes, que, em geral, 
guiam o pensamento e a ação. 
 
Provocada por: principalmente, mudanças radicais 
no modelo de gestão e na cultura da organização.  

Fonte: elaborado pelo autor, com base em Rushmer e Davies (2004), Hislop et al. (2014) e nos resultados desta pesquisa (2016). 
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Por fim, Rushmer e Davies (2004) sugerem ocorrer um tipo de desaprendizagem 

profunda, a qual leva a uma ruptura no modo como a pessoa compreende e age em relação ao 

ambiente, assim como Hislop et al. (2014), os quais consideram que a desaprendizagem 

cognitiva envolve o abandono de valores e pressupostos. Neste caso, os relatos dos gestores 

convergem-se da visão proposta pelos autores, inclusive em relação às situações que 

provocam a necessidade de desaprender. 

Com base nessas explanações, sugere-se que a desaprendizagem de conhecimentos 

técnicos e métodos, identificada neste estudo, seja definida pela ação da pessoa de parar de 

executar procedimentos e técnicas que eram adotadas no desempenho de rotinas de trabalho, 

bem como parar de usar parte dos conhecimentos que eram aplicados nestas rotinas. Ainda, 

entende-se que esta desaprendizagem seja provocada, sobretudo, por mudanças em processos 

de trabalho e estrutura organizacional, independentemente destas terem se originado em 

mudanças organizacionais contínuas ou episódicas. 

Já a desaprendizagem de atitudes e modos habituais de agir envolve parar de 

comportar-se de acordo com modos usuais de pensar e de agir, incorporados à forma de 

realizar o trabalho, resolver problemas e tomar decisões. É provocada, principalmente, por 

mudanças no modelo de gestão e na cultura da organização. A desaprendizagem de crenças e 

convicções, por seu turno, diz respeito a parar de comportar-se conforme ideias e opiniões 

abrangentes e consistentes, que, em geral, guiam o pensamento e a ação. Decorre, em 

especial, de mudanças radicais no modelo de gestão e na cultura da organização. 

 Os relatos dos gestores permitiram, também, a identificação de fatores individuais e 

organizacionais que podem tanto facilitar, quanto dificultar a desaprendizagem individual. A 

discussão destes resultados é mostrada nas seções seguintes. 

 

4.2.2.3 Fatores que facilitaram a desaprendizagem dos gestores 

 

 Entre os fatores que facilitaram a desaprendizagem dos gestores, são encontrados 

aspectos que podem ser atribuídos tanto ao indivíduo, quanto à organização. Desse modo, em 

relação aos fatores individuais, primeiro, observa-se que, para facilitar a própria 

desaprendizagem, foi importante buscar compreender as exigências impostas pelo contexto 

vigente na organização, o que se deu por meio de diferentes caminhos, como refletir sobre as 

necessidades da organização (Carlos, § 8), exercer o autocontrole emocional, com a finalidade 

de agir de modo profissional e responsável (Marcos, § 11) e a disposição pessoal para adequar 

os antigos aprendizados às características do novo ambiente de trabalho (Breno, § 8). 
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 Os gestores consideram, também, que a avaliação positiva do novo modo de pensar e 

fazer colaborou para a desaprendizagem do antigo. Não obstante, para constatar que o novo 

processo de trabalho era eficiente (Leila, § 7), bem como reconhecer os pontos positivos da 

forma de trabalhar que o antigo concorrente adotava (Pedro, § 11), os gestores apontam que 

foi necessário adotar uma postura de abertura pessoal e flexibilidade para aceitar a nova 

situação. Por isso, para parte dos gestores, a disposição para mudar e adquirir novos 

aprendizados são outros dois fatores facilitadores da desaprendizagem vivenciada, os quais 

podem ser traduzidos pela adoção da atitude de "humildade intelectual", ou seja, ter 

consciência "daquilo que você não sabe que não sabe" (Pedro, § 12). 

 Também, o senso de responsabilidade individual pela execução do próprio trabalho e 

alcance dos resultados esperados mostrou-se como um elemento facilitador da 

desaprendizagem, expresso em entendimentos como o de que, apesar das limitações impostas 

pelo novo contexto organizacional, é preciso realizar o trabalho da melhor maneira possível 

(Tereza, § 10).  

 Quanto aos fatores organizacionais considerados facilitadores da desaprendizagem, 

parte dos gestores destacou, entre outros, a disseminação de informações sobre as mudanças 

em andamento e os seus efeitos na situação de trabalho das pessoas. De acordo com as 

narrativas, ser comunicados, logo após a efetivação da F&A, de que não seriam demitidos e 

do que se esperava deles (Alex, § 10; Joana, § 10), bem como a existência de um discurso 

institucional sobre a mudança, do qual pudesse apropriar-se para justificar a sua mudança de 

comportamento, perante os pares (Téo, 13), colaboraram para que pudessem levar adiante o 

processo de desaprendizagem. 

 Mostrou-se relevante, também, a condução do processo de mudança na organização de 

modo paulatino, sem a promoção de uma “ruptura traumática” (Joana, § 10), de forma que os 

gestores pudessem adaptar-se ao padrão novo, à medida que a desaprendizagem se 

desenvolvia (Wesley, § 9). Outro fator é representado pelo desenvolvimento de uma cultura 

organizacional própria da organização resultante, como forma tanto de amenizar as diferenças 

culturais (Carlos, § 12), quanto de não permitir a prevalência da identidade de apenas uma das 

organizações que se fundiram (Marcos, § 12). 

 Da mesma forma, os gestores apontaram diversos fatores envolvendo ações de 

capacitação e acompanhamento relativas ao novo modo de desenvolver as atividades e fazer a 

gestão. São ações na forma de treinamento – inclusive, no local de trabalho (Leila, §10) –, que 

envolvem os aspectos operacionais do trabalho e a prática da gestão (Joana, § 10) e da 

liderança (Douglas, § 12), de visitas técnicas (Marcos, § 13), e de orientações e de feedbacks, 
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pelos superiores, quanto ao trabalho realizado e ao comportamento adotado pelo gestor 

(Gabriel, §13-14; Wesley, § 9). 

 Por último, verificam-se outros dois fatores organizacionais facilitadores da 

desaprendizagem: a aceitação, pela organização, de opiniões pessoais sobre a nova forma de 

executar o trabalhar (Leila, § 7) e os incentivos financeiros ao desempenho. Sobre este 

aspecto, o gestor relata que foi importante dar-se conta de que o valor da própria remuneração 

estava atrelado ao cumprimento de metas pela equipe, para o que concorria desaprender algo 

da forma de liderar e adotar novos comportamentos (Gabriel, § 10). O Quadro 20 traz a 

síntese dos fatores individuais e organizacionais facilitadores da desaprendizagem, conforme 

as narrativas dos gestores que vivenciaram este processo.  

 

Quadro 20: Fatores individuais e organizacionais facilitadores da desaprendizagem, conforme 
as narrativas dos gestores 

Fatores facilitadores da desaprendizagem                  Nível Gestores 

Entendimento sobre as exigências do contexto vigente na 
organização. 

Individual 
Breno (§ 8), Carlos (§ 13), 
Marcos (§ 11), Marta (§ 10).  

Avaliação positiva do novo modo de pensar ou de fazer. Individual 
Carlos (§ 7), Leila (§ 7), 
Marcos (§ 6), Pedro (§ 11). 

Disposição pessoal para a mudança. Individual 
Cargos (§ 13), Douglas (§ 
13), Téo (§ 16). 

Disposição pessoal para adquirir novos aprendizados. Individual 
Carlos (§ 13), Pedro (§ 12), 
Téo (§ 16). 

Responsabilidade individual pela execução do próprio 
trabalho e obtenção dos resultados esperados. 

Individual 
Carlos (§ 7), Gabriel (§ 9), 
Tereza (§10). 

Disseminação de informações sobre as mudanças em 
andamento e os seus efeitos sobre a situação de trabalho 
das pessoas. 

Organizacional 
Alex (§ 10), Joana (§ 10), 
Téo (§ 13). 

Condução do processo de mudança na organização de 
modo paulatino. 

Organizacional 
Alex (§ 10), Joana (§ 10), 
Wesley (§ 9). 

Busca pelo desenvolvimento de uma cultura 
organizacional própria da organização resultante da F&A. 

Organizacional 
Carlos (§ 12), Marcos (§ 
12). 

Treinamento para orientar sobre o novo modo de fazer e 
gerir. 

Organizacional 
Douglas (§ 12), Joana (§ 
10), Leila (§ 10). 

Orientações e feedbacks recebidos de pares e superiores. 
Organizacional 

Gabriel (§ 13-14), Wesley (§ 
9). 

Visitas a unidades organizacionais que implantaram o 
método novo. 

Organizacional 
Marcos (§ 13). 

Participação na definição das mudanças, por meio de 
sugestões e ideias. 

Organizacional 
Leila (§ 7). 

Incentivos financeiros.  Organizacional Gabriel (§ 10). 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nos resultados desta pesquisa (2016). 
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Entre os fatores facilitadores da desaprendizagem, relativos ao nível individual, 

verifica-se que o entendimento sobre as exigências do contexto vigente na organização, a 

avaliação positiva do novo modo de pensar ou de fazer e a disposição para a mudança são 

aspectos, também, identificados por Becker (2010), em sua pesquisa sobre os fatores que 

influenciaram a desaprendizagem individual decorrente de um processo de implantação de um 

novo software de gestão empresarial. O mesmo se observa em relação a dois fatores 

facilitadores no nível organizacional, que são o treinamento para orientar sobre o novo modo 

de fazer e gerir, e as orientações e feedbacks recebidos de pares e superiores. 

 Nesse sentido, os demais fatores individuais e organizacionais facilitadores da 

desaprendizagem, identificados nesta pesquisa, mostram-se específicos à situação de 

desaprendizagem vivenciada pelos gestores, a partir do evento de F&A. Na sequência, são 

discutidos os resultados quanto aos fatores individuais e organizacionais que dificultaram a 

desaprendizagem dos gestores. 

 

 

4.2.2.4 Fatores que dificultaram a desaprendizagem dos gestores 

 

 

 Os fatores que dificultaram a desaprendizagem dos gestores são relativos tanto a 

questões individuais, quanto a aspectos da organização. Em relação aos fatores individuais, 

identificam-se empecilhos como o entendimento de que o modo antigo de fazer era melhor ou 

mais adequado e a dificuldade para romper com o modo antigo de pensar (Breno, § 10; 

Gabriel, § 8; Téo, § 10), pois, como afirma um dos gestores, muitas vezes, torna-se trabalhoso 

mudar o comportamento, devido à “[...] vaidade de ter algo que tem a sua marca, que tem a 

sua cara e que você acha que é uma perfeita obra de arte” (Pedro, § 11).  

 Para alguns gestores, a vivência da desaprendizagem provocou-lhes sentimentos e 

estados pessoais negativos, como a sensação de não explorar, de modo pleno, o próprio 

conhecimento (Carlos, § 8) e o dissabor de não poder realizar o trabalho a que estava 

acostumada (Marta, § 5). A interpretação formulada por um dos gestores de que, ao deixar de 

praticar o modo de trabalhar que já sabia, ele perdeu o poder que detinha (Marcos, § 4), é 

complementada pela de outra gestora, segundo a qual, desaprender “é algo incômodo, porque 

você se vê refém de uma situação: ou você se adapta, se adequa aos valores da empresa, ou 

você está fora" (Joana, § 8). Outros estados pessoais negativos, experimentados e 

mencionados pelos gestores, dizem respeito ao desgaste pessoal sofrido, por ter que se 
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submeter à mudança de comportamento (Tereza, § 9 e 11) e ao sentimento de impotência, por 

não poder agir de outro modo (Breno, § 11). 

 Quanto aos fatores organizacionais que, de algum modo, dificultaram a 

desaprendizagem dos gestores, são identificados três aspectos. Para um dos gestores, um dos 

obstáculos à sua desaprendizagem mostrou-se no radicalismo contido nas mudanças, ou seja, 

pelas modificações significativas no modo de trabalhar e de pensar, realizadas de modo 

imediato (Téo, § 14-15). Este mesmo gestor sinaliza, também, que, durante sua 

desaprendizagem, foi preciso lidar com a resistência de seus pares em aceitar seu novo modo 

de agir, pois preferiam que ele agisse do modo antigo (Téo, § 12). 

No Quadro 21, é organizada a síntese dos fatores individuais e organizacionais que 

dificultaram a desaprendizagem, conforme as narrativas dos gestores. Tais resultados 

mostram que o processo de desaprendizagem vivenciado pelos gestores foi, em alguma 

medida, dificultado por aspectos relativos ao comportamento individual a elementos presentes 

no ambiente organizacional, os quais, contudo, não impediram que o desaprendizado 

ocorresse.  

 

Quadro 21: Fatores individuais e organizacionais que dificultaram a desaprendizagem, 
conforme as narrativas dos gestores 

Fatores organizacionais que dificultaram a 
desaprendizagem 

Nível Gestores 

Entendimento de que o modo antigo de fazer era melhor 
ou mais adequado. 

Individual 
Leila (§ 4), Marcos (§ 4), 
Pedro (§ 9 e 11). 

Dificuldade para romper com o modo antigo de pensar. 
Individual 

Gabriel (§ 8), Breno (§ 10), 
Téo (§ 10). 

Sentimentos e estados pessoais negativos provocados pela 
experiência de desaprender, como frustração, impotência, 
insegurança, desgaste pessoal, perda de poder e a sensação 
de não explorar de modo pleno a capacidade de trabalho. 

Individual 

Breno (§ 9 e 11), Carlos (§ 
8), Douglas (§ 9), Joana (§ 
8), Marcos (§ 4), Marta (§ 
5), Tereza (§ 9 e 11). 

Resistência dos pares em aceitar o novo modo de agir 
apresentado pelo gestor. 

Organizacional Téo (§ 12). 

Modificações significativas no modo de trabalhar e de 
pensar, realizadas de modo imediato. 

Organizacional Téo (§ 14-15). 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nos resultados desta pesquisa (2016). 
 

Rushmer e Davies (2004) assinalam diversos motivos que, em sua visão, explicam a 

resistência das pessoas em romper com comportamentos antigos e tornam a desaprendizagem 

um processo de difícil desenvolvimento, como a fixação de modos habituais de comportar-se, 

os quais conferem segurança e pouco risco, e a falta de consciência sobre a própria 
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necessidade de desaprender, reforçada pelo entendimento de que as ideias pessoais sobre o 

mundo são adequadas para o contexto em que se encontram.  

Becker (2010) identificou que os sentimentos e expectativas em relação ao processo de 

mudança, em seu todo, influenciam a disposição pessoal para desaprender, ao passo que os 

relatos dos sujeitos desta pesquisa indicam que sentimentos e estados pessoais negativos 

podem ocorrer em relação à desaprendizagem, em específico. Isto quer dizer que, mesmo nas 

situações em que a pessoa possui um nível alto de concordância com o novo modo de 

comportar-se exigido pela organização, a vivência da desaprendizagem pode provocar 

disposições emocionais que se constituem em obstáculos a este processo.  

Em relação aos fatores organizacionais que dificultaram a desaprendizagem dos 

gestores, é Becker (2010), igualmente, quem argumenta que a falta de apoio por partes dos 

colegas e pares, durante o processo de desaprendizagem, pode contribuir para tornar este 

processo uma experiência difícil ou negativa. Já em relação ao fator identificado como 

realização de modificações significativas no modo de trabalhar e de pensar, de modo 

imediato, este se mostra como um elemento novo a ser considerado entre os que podem criar 

obstáculos à desaprendizagem individual. 

Até este ponto, fez-se a discussão dos resultados relativos às interpretações dos 

gestores quanto ao processo de desaprendizagem. Na sequência, é desenvolvida a abordagem 

ao terceiro domínio temático que emergiu dos dados, qual seja, a relação da desaprendizagem 

com a aprendizagem dos gestores. 

 

 

4.2.3 A desaprendizagem e a sua relação com a aprendizagem dos gestores 

 

 

 Nesta seção, discute-se quanto aos efeitos da situação de desaprendizagem vivenciada 

sobre a aprendizagem dos gestores. Para tal, buscou-se, primeiro, compreender as 

interpretações feitas pelos gestores em relação às possíveis influências da desaprendizagem 

sobre os aprendizados prévios e o conhecimento individual. Na sequência, analisa-se a relação 

entre os conteúdos desaprendidos pelos gestores e os novos aprendizados, considerados 

resultantes do processo de desaprendizagem. 

Em relação às influências da desaprendizagem sobre os aprendizados antigos e o 

conhecimento individual, por meio das narrativas dos gestores, identificam-se três tipos de 

efeitos, conforme disposto no Quadro 22, que traz as  interpretações  dos  gestores  sobre  este  
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Quadro 22: Efeitos da desaprendizagem sobre os aprendizados antigos e o conhecimento 
individual 

Gestor Efeitos da desaprendizagem sobre os aprendizados antigos e o 
conhecimento individual 

Tipo de efeito 

Breno 

O gestor considera que perdeu “a visão de longo prazo do 
negócio”, por não mais participar das decisões estratégicas do 
negócio e, apenas, receber metas a cumprir (§ 8).  

Ao desaprender, teve início a 
estagnação do processo de 
aprimoramento do 
conhecimento que foi objeto 
da desaprendizagem. 

A visão anterior desaprendida, segundo a qual o novo modelo de 
gestão baseava-se na premissa da busca do “resultado pelo 
resultado”, em detrimento da atenção ao como os resultados são 
alcançados, foi alterada e deu lugar à compreensão de que a busca 
pelo resultado é um meio de "manter a organização saudável" 
(§14). 

A desaprendizagem levou à 
modificação do modo de 
pensar, anteriormente, 
aprendido. 

Carlos 

O gestor entende que houve a “estagnação” de parte do 
conhecimento e da habilidade que possuía, e eram aplicados na 
execução das tarefas, pois, ao desaprender este conteúdo, ele 
parou, também, de acompanhar a evolução do conhecimento na 
área em questão (§ 10). 

Ao desaprender, teve início a 
estagnação do processo de 
aprimoramento do 
conhecimento que foi objeto 
da desaprendizagem. 

Se necessário, os conhecimentos desaprendidos poderão ser 
resgatados e, novamente, colocados em prática, o que, para o 
gestor, seria parte de um novo aprendizado (§ 14). 

Os aprendizados antigos, 
desaprendidos, são mantidos 
como elementos do 
conhecimento individual. 

Dougla
s 

Para o gestor, o que foi desaprendido, ainda que deixe de ser 
praticado, poderá ser usado em outras organizações e situações, 
pois fica, apenas, "meio que incubado" (§ 10). 

Os aprendizados antigos, 
desaprendidos, são mantidos 
como elementos do 
conhecimento individual. 

Leila 

Na visão da gestora, os novos aprendizados alteraram os antigos, 
de forma que ela considera que não voltaria a adotar o mesmo 
modo de trabalhar, por compreender os benefícios proporcionados 
pelo novo modo de agir (§ 9). 

A desaprendizagem levou à 
modificação do modo de 
pensar, anteriormente, 
aprendido. 

Marcos 

Pela interpretação do gestor, os novos conhecimentos agregam-se 
ao aprendizado existente e que foi desaprendido, o qual não é 
esquecido ou perdido, de forma que, em outro contexto 
organizacional, se necessário, o que foi desaprendido pode ser 
colocado em prática, novamente (§ 10). 

Os aprendizados antigos, 
desaprendidos, são mantidos 
como elementos do 
conhecimento individual. 

Marta 

A gestora entende que continuará a ter o domínio do método de 
trabalho desaprendido, que poderá ser praticado em outras 
situações (§ 10). 

Os aprendizados antigos, 
desaprendidos, são mantidos 
como elementos do 
conhecimento individual. 

Téo 

O gestor compreende que "um conceito novo envolve a 
desconstrução do conceito antigo", uma vez que a adaptação 
torna-se algo difícil de ser feito se há a intenção de “continuar 
com o seu aprendizado e agregar outro" (§ 16). 

A desaprendizagem levou à 
modificação do modo de 
pensar, anteriormente, 
aprendido. 

Tereza 

Para a gestora, o conteúdo da desaprendizagem é mantido, como 
aprendizado, para ser utilizado em outras situações que se 
apresentarem (§ 6). 

Os aprendizados antigos, 
desaprendidos, são mantidos 
como elementos do 
conhecimento individual. 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nos resultados desta pesquisa (2016). 
Nota: os gestores Alex, Gabriel, Joana, Pedro e Wesley não mencionaram suas interpretações sobre o tema.  

 

aspecto e a que tipo de efeito elas dizem respeito. Primeiro, observa-se que parte dos gestores 

aponta para o entendimento segundo o qual, ao desaprender, teve início a estagnação do 
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processo de aprimoramento do conhecimento que foi objeto da desaprendizagem, pois, ao 

parar de cumprir determinada prática ou rotina de trabalho, o gestor deixou, igualmente, de 

acompanhar a evolução do conhecimento que era aplicado (Breno, § 8, Carlos § 10). Nestes 

casos, o conteúdo da desaprendizagem envolveu informações sobre as estratégias adotadas 

pela organização (Breno, § 8), e conhecimentos técnicos aplicados na execução da rotina de 

auditoria interna (Carlos, § 10). 

Este resultado mostra-se relevante, em particular, do ponto de vista da carreira 

profissional do indivíduo que desaprende, uma vez que, como se trata de informações 

contextuais e conhecimentos técnicos, os quais estão sujeitos a modificações decorrentes de 

novos acontecimentos e atualizações tecnológicas, este efeito da desaprendizagem pode 

contribuir para a obsolescência do conteúdo com o decorrer do tempo.  

Como discutido em seção prévia, um dos gestores resistiu em desaprender, justamente, 

pela compreensão de que isto representaria uma desaprendizagem de “bons padrões” de 

execução dos processos de trabalho (Otávio, § 7), para dar lugar a outros, avaliados, 

tecnicamente, como inferiores. 

Os gestores compreendem, também, que a desaprendizagem levou à modificação do 

seu modo de pensar, anteriormente, aprendido. Isto representa não só parar de pensar ou agir 

de acordo com antigos aprendizados, mas, além disso, a modificação do conteúdo que se 

constituiu em objeto da desaprendizagem. Como expressa um dos gestores, o aprendizado de 

“um conceito novo envolve a desconstrução do conceito antigo” (Téo, § 16), o que se mostra 

a possível razão para Leila (§ 9) expor que, após desaprender a realizar o trabalho de modo 

informal e aprender a realizá-lo de modo documentado, não voltará a agir como antes, devido 

aos ganhos obtidos com a nova forma de fazer. Este efeito da desaprendizagem sinaliza que a 

inter-relação entre o que foi desaprendido e o conteúdo advindo dos novos aprendizados 

contribuiu para a modificação de compreensões prévias sobre um determinado tema, relativo 

ao objeto da desaprendizagem. Esta discussão será retomada adiante, quando se analisa a 

relação entre os conteúdos desaprendidos e os novos aprendizados. 

O terceiro efeito da desaprendizagem sobre os aprendizados antigos, identificado a 

partir dos relatos dos gestores, traduz-se no entendimento de que, ainda que tenha ocorrido a 

desaprendizagem de algum aprendizado antigo, este é mantido como elemento do 

conhecimento individual. Por esta noção, o que foi desaprendido não é esquecido ou perdido 

(Marcos, § 10) e poderá ser praticado em outras situações ou contextos de trabalho (Marta, § 

10, Tereza, § 6), processo que, na visão de um gestor, representa uma nova aprendizagem 

(Carlos, § 14).  
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Como salientam Hislop et al. (2014), uma das questões negligenciadas em relação à 

desaprendizagem em seu nível individual é a concernente ao que acontece com os conteúdos 

que são desaprendidos. Conforme discussão realizada no âmbito do quadro teórico desta 

pesquisa, considera-se que um dos aspectos que corrobora a avaliação feita pelos autores seja 

a tendência, encontrada nas investigações sobre o tema, de definir a desaprendizagem como o 

descarte (discard), abandono (abandon ou relinquish) e o esquecimento (forget) de 

aprendizados prévios (BECKER; HYLAND; ACUTT, 2006; CEPEDA-CARRIÓN et al., 

2011; RUSHMER; DAVIES, 2004), o que contribui para gerar imprecisão quanto à ação que 

leva ao desaprendizado. 

 Sobre o segundo tópico de discussão desta seção, ou seja, a relação entre os conteúdos 

desaprendidos pelos gestores e os novos aprendizados, considerados resultantes do processo 

de desaprendizagem, a partir do Quadro 23, é possível visualizar, de um lado, os 

desaprendizados vivenciados pelos gestores e, de outro, os aprendizados adquiridos que são, 

conforme as narrativas, resultantes da situação de desaprendizagem. Nessa linha, primeiro, 

observa-se que, na maior parte dos casos, os novos aprendizados constituídos pelos gestores 

correspondem, em alguma medida, a conteúdos que, também, foram objeto de sua 

desaprendizagem, como aconteceu em relação ao primeiro gestor listado, em que tanto a 

desaprendizagem, quanto o novo aprendizado têm como objeto os procedimentos adotados 

nos processos de atendimento ao cliente (Alex, § 8-10). Esta reciprocidade é verificada, 

igualmente, nos relatos de Carlos (§ 7 e 13), Gabriel (§ 7 e 11), Joana (§ 5 e 7), Leila (§ 8-9), 

Marcos (§ 6-8), Pedro (§ 9), Téo (§ 9-11), Tereza (§ 5-7) e Wesley (§ 6-8). 

As investigações sobre o tema da desaprendizagem individual, no campo das 

organizações, indicam que a desaprendizagem individual representa o meio pelo qual a 

pessoa, ao buscar novas aprendizagens, pode romper com os efeitos de obstrução provocados 

por aprendizados prévios (BECKER, 2005, 2010; CEPEDA-CARRIÓN et al, 2011; HISLOP 

et al., 2014; NAVARRO; MOYA, 2005; RUSHMER; DAVIES, 2004), no entanto oferecem 

poucas explicações para o modo pelo qual a desaprendizagem opera e a que tipos de novas 

aprendizagens se relaciona. 

Nesse sentido, retoma-se Lefrançois (2014), que esclarece que a ação do indivíduo de 

buscar responder às demandas do contexto em que se encontra inserido envolve dois 

processos básicos de adaptação, a assimilação e a acomodação, baseados nos aprendizados já 

existentes. Pela assimilação, busca-se responder a situações por meio de conhecimentos 

antigos, o que, contudo, demanda uma alteração no esquema mental ao qual o conhecimento 

prévio  está  associado, sendo  que  se  considera  esquema  o  “[...]  comportamento  que  tem  
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Quadro 23: Novos aprendizados adquiridos pelos gestores, como resultado da desaprendizagem 

Gestor Desaprendizados vivenciados e seu conteúdo 
Novos aprendizados, resultantes da situação de desaprendizagem 

Aprendizados relacionados, de forma direta, ao 
conteúdo da desaprendizagem 

Aprendizados relacionados a 
outros conteúdos de conhecimento 

Alex Procedimentos relativos ao processo de 
atendimento ao cliente (§ 8-9). 

Práticas e processos de atendimento e relacionamento 
com o cliente (§ 10). 

Não consta da narrativa. 

Breno 

Crença em um modelo de gestão fundado na 
premissa de que os gestores devem participar, 
ativamente, das tomadas de decisão pela alta 
administração e não, apenas, executar o que é 
definido pelos escalões superiores (§ 7). 

Não consta da narrativa. 

Não consta da narrativa. Gerenciar com base em um modelo de gestão 
com práticas e procedimentos, claramente, 
definidos, pelo qual os resultados do negócio são 
vistos “como uma consequência do como” (§ 8). 

Reconhecer os elementos positivos do modelo de 
gestão praticado pela organização, fortemente centrado 
na busca pelo resultado (§ 14). 

Autonomia na gestão da própria jornada de 
trabalho e das dos membros da equipe (§ 9). 

 

Carlos 

Realizar projetos de auditoria com escopo amplo, 
focados na avaliação de todos os processos de 
trabalho do negócio (§ 7). 

Como fazer projetos de auditoria especializada, ou 
seja, focada em determinado processo do negócio (§ 
13). 

Capacidade de analisar o contexto, 
para agir do modo a organização 
esperava (§ 11). Conhecimentos sobre o método de auditoria com 

escopo amplo (§ 7). 

Douglas 

Executar o processo de atendimento ao cliente de 
modo informal e sem cumprir procedimentos 
padronizados (§ 8). 

Trabalhar sob a supervisão direta dos donos da 
empresa (§ 6). 

Não consta da narrativa. 

O entendimento de que o modo como 
agia, antes, não era errado, mas, 
apenas, não se mostrava adequado ao 
novo contexto de trabalho (§ 12). 

Parar de relacionar-se, diretamente, com os 
clientes e de resolver os problemas apresentados 
por estes (§ 7). 

Não consta da narrativa. 
Nova linguagem de programação de 
softwares (§ 11). 

(Continua) 
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Gestor Conteúdo da desaprendizagem 
Novos aprendizados, resultantes da situação de desaprendizagem 

Aprendizados relacionados, de forma direta, ao 
conteúdo da desaprendizagem 

Aprendizados relacionados a 
outros conteúdos de conhecimento 

Gabriel Atitude de benevolência excessiva com as 
pessoas da equipe que coordena (§ 7). 

Aprendizados necessários ao seu desenvolvimento 
como um gestor capaz de agir com as pessoas, 
conforme as exigências de cada situação (§ 11). 

 

Como gestor, há situações em que é preciso ser severo 
com as pessoas que coordena (§ 7). 

Não consta da narrativa. 

Joana 

Foco excessivo sobre a gestão técnica (§ 7). Comportamentos compatíveis com o estilo gerencial da 
organização, quais sejam negociar, ser flexível, 
entender a opinião do outro – mesmo que não a aceite 
– e comunicar-se com o superior (§ 7). 

Não consta da narrativa. Gerir, de modo autônomo, a equipe de trabalho, 
sem ter que reportar as ocorrências da área a um 
superior (§ 5). 

Leila 

Rotina de faturamento das vendas de serviços, 
anteriormente, executada (§ 7). 

Não consta da narrativa. 

Não consta da narrativa. 
Desenvolver o trabalho de modo não formalizado 
e sem documentação de registro (§ 8). 

A finalidade da burocracia: formalizar processos de 
trabalho e autorizações, e gerar a documentação 
pertinente (§ 8-9). 

O registro dos procedimentos executados, para resolver 
problemas do dia a dia, resguarda contra eventuais 
problemas advindos de questionamentos relativos às 
decisões tomadas e permite que outras pessoas tenham 
conhecimento do andamento do trabalho (§ 9). 

Marcos  

Modelo de gerenciamento da manutenção 
industrial, em que prevalecia a ausência de 
procedimentos de manutenção preventiva (§ 6). 

O conhecimento de novas premissas e formas para 
fazer a gestão do processo de manutenção industrial (§ 
10). 

Capacidade de promover mudanças 
no próprio comportamento (§ 10). Tomar decisões de modo ágil, com o respaldo do 

superior, com o qual compartilhava a 
responsabilidade pelos desdobramentos das 
decisões tomadas (§ 7). 

Capacidade de exercer uma gestão mais complexa (§ 
10). 

(Continuação) 

 



171 

 

Gestor Conteúdo da desaprendizagem 
Novos aprendizados, resultantes da situação de desaprendizagem 

Aprendizados relacionados, de forma direta, ao 
conteúdo da desaprendizagem 

Aprendizados relacionados a 
outros conteúdos de conhecimento 

Marta Projeto acadêmico, anteriormente, praticado na 
organização (§ 5). 

Não consta da narrativa. Não consta da narrativa. 

Pedro Processo de recrutamento e seleção, 
anteriormente, existente na organização (§ 9). 

Capacidade de reconhecer os elementos positivos do 
processo de recrutamento e seleção do antigo 
concorrente (§ 9). 

Capacidade de identificar e 
incorporar, à organização, 
aprendizados do antigo concorrente, 
considerados úteis ao 
desenvolvimento da empresa 
resultante (§ 11). 
Capacidade de praticar a "humildade 
intelectual" (§ 12). 

Téo 

Convicção de que o modo de fazer a gestão do 
relacionamento com o cliente e com o mercado 
baseia-se em valores de maleabilidade e 
negociação (§ 8). Ser menos complacente com o cliente em questões 

envolvendo compromissos contratuais (§ 9). 
Não consta da narrativa. Agir de modo indulgente com os clientes, no que 

se refere à relação comercial e o cumprimento de 
seus termos formais (§ 9-10). 

Comportamento de evitar divergências de 
opiniões com os colegas (§ 11). 

Confrontar os pares durante reuniões voltadas a 
resolver assuntos da organização (§ 12). 

Tereza 

Princípios e valores sobre a forma de promover a 
educação, os quais estabelecem que elementos 
importantes para o aprendizado do aluno não 
podem ser comprometidos por motivos 
financeiros da organização (§ 5-6). 

Realizar o trabalho de gestão pedagógica de acordo 
com normas e procedimentos financeiros (§ 7). 

Visão mais ampla da instituição, não restrita ao 
universo acadêmico, em que os aspectos financeiros do 
negócio são vistos numa dimensão mais macro (§ 7). 

Não consta da narrativa. 

Wesley 

Trabalhar em um ambiente em que o 
compartilhamento de informações e as tomadas 
de decisão, pelos superiores, eram feitos de modo 
informal e ágil (§ 8). 

Desenvolver o trabalho gerencial cumprindo os 
procedimentos formais e burocráticos estabelecidos 
para a solução de problemas que dependem de 
autorização da diretoria (§ 6 e 8). 

Não consta da narrativa. 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nos resultados desta pesquisa (2016). 
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estruturas neurológicas relacionadas a ele” (LEFRANÇOIS, 2014, p. 244). Esta alteração dá-

se porque ocorre a assimilação de novos objetos ou situações ao esquema existente para que, 

então, a pessoa possa reagir com base em compreensões prévias. 

 De outro modo, há situações em que a compreensão formulada pela pessoa, em reação 

a um evento, mostra-se inadequada, tal como usar um aprendizado prévio em uma situação à 

qual este não se aplica. Para responder de forma apropriada, é preciso que ocorra a 

acomodação, ou seja, torna-se necessário que a pessoa adquira novas informações que levem 

à modificação na compreensão, anteriormente, formulada (LEFRANÇOIS, 2014).  Illeris 

(2009), em abordagem nesta mesma linha, esclarece que, em determinadas situações, torna-se 

difícil relacionar um novo conteúdo com esquemas mentais existentes, o que gera a percepção 

de estar perante algo difícil de entender ou relacionar com a compreensão individual 

existente. Se a pessoa optar por adquirir o novo aprendizado, isto implicará a transformação 

de parte do esquema mental que acomodará a nova informação, configurando uma 

aprendizagem do tipo acomodativa. 

 Como se verifica pelos relatos, ver-se diante da necessidade de mudar o 

comportamento significou, para muitos dos gestores, uma situação de confrontação e 

questionamento das próprias compreensões, pelo conflito gerado entre o que já sabia e o que 

era exigido pelo contexto de trabalho (Breno, § 7; Carlos, § 8; Gabriel, § 8; Joana, § 5-6; 

Leila, § 6-8; Marcos, § 6; Marta, § 6-7 e 11; Pedro, § 8-9; Téo, § 10; Tereza, § 5). Nesse 

sentido, nota-se que a consolidação dos desaprendizados esteve associada ao desenvolvimento 

dos novos aprendizados, como indica Gabriel (§ 11), quando diz:  

A questão que eu estou deixando de lado agora é de ser muito bom, eu tenho o 
coração muito bom. Eu aprendi que para ser gestor, tem momentos que você 
tem que ser um pouco bravo, tem hora que tem pegar uma advertência e 
aplicar no colaborador, porque você já falou com ele e ele não cumpriu. 

 

 Nessa linha, sugere-se que as novas aprendizagens, as quais propiciaram a formação 

de conteúdos novos, porém relativos ao que constituiu o objeto da desaprendizagem, trata-se 

de aprendizagens acomodativas, que possibilitaram a mudança da compreensão, inicialmente, 

formulada pelos gestores sobre um determinado tema. Porém, é preciso levar em conta que, 

diferentemente da aprendizagem por assimilação, o processo de aprender por acomodação, 

frisa Illeris (2009), pode mostrar-se mentalmente fatigante e de difícil execução, uma vez que 

envolve lidar com o desafio de aprender algo que, para o indivíduo, é substancialmente novo 

ou diferente. 
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 Pela natureza da situação, que envolve o esforço de renunciar a um modo habitual de 

pensar e aceitar uma maneira nova, este tipo de aprendizagem está mais sujeito a sofrer a 

interferência de mecanismos psicológicos que bloqueiam ou dificultam a aquisição dos novos 

aprendizados, como a tendência a proteger as compreensões já adquiridas e a ambivalência da 

disposição mental para lançar mão do esforço necessário à efetiva aquisição de um 

aprendizado (ILLERIS, 2009). Por isso, sugere-se que, ao desaprender – ou seja, interromper 

a prática de um determinado modo de comportar-se –, em certa medida, os gestores 

colaboraram para o rompimento com eventuais obstáculos decorrentes de suas atitudes 

psicológicas, como a tendência a proteger os conhecimentos já adquiridos e a ambiguidade 

em relação à prontidão para a constituição de novos aprendizados, de modo efetivo. 

 Entende-se que, nos casos em que os novos aprendizados possibilitaram a mudança de 

compreensões prévias sobre questões relativas ao modo de realizar o trabalho, 

desaprendizagem e aprendizagem deram-se de modo paralelo, em um processo de influência 

mútua. De um lado, desaprender atuou no favorecimento da tomada de consciência quanto à 

necessidade de mudar o comportamento, pela interrupção da prática de um determinado modo 

de pensar ou agir, contribuindo para a criação de uma atitude favorável para a mudança. De 

outro, a aquisição dos novos aprendizados, necessários ao desenvolvimento de novas 

compreensões, contribuiu para a consolidação da desaprendizagem, à medida que o gestor 

estabelecia novas referências para orientar a sua interação no contexto organizacional. 

 Como assinala Illeris (2009), a distinção dos tipos de aprendizagem vivenciados pelas 

pessoas é importante na medida em que se considera que cada situação ou contexto pode 

disparar um tipo diferente de aprendizagem, cada qual com implicações próprias nos resultado 

quanto ao aprendizado. Além da aprendizagem acomodativa, em sua abordagem, o autor 

considera as aprendizagens cumulativa, assimilativa e transformadora. Tanto a aprendizagem 

cumulativa, como a assimilativa dizem respeito à aquisição de novos conteúdos que não 

demandam a transformação dos esquemas mentais existentes, pois estes dois processos 

resultam em aprendizados por automação ou adição, o que, compreende-se, impõe menos 

limitações à sua consecução. A aprendizagem transformadora, por sua vez, tomada pelo autor 

em consonância com Mezirow (2010), evolve a decomposição e reestruturação de vários 

esquemas mentais, pois decorre de uma “[...] situação de crise causada por desafios 

considerados urgentes e inevitáveis [...]” (ILLERIS, 2009 p. 14), o que pode levar a mudanças 

profundas como as de personalidade. 

 Nessa perspectiva, por essas características, julga-se que a desaprendizagem possa 

tomar lugar, também, em situações de aprendizagem transformadora, nas quais a atitude em 
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relação aos aprendizados prévios pode representar um obstáculo à aquisição de novos. Não 

obstante, salienta-se que as interpretações formuladas pelos gestores permitem relacionar as 

vivências de desaprendizagem, apenas, à aprendizagem do tipo acomodativa, como discutido 

anteriormente. 

 Ainda em relação aos aprendizados resultantes da situação de desaprendizagem, nota-

se que, não necessariamente, ocorreram novas aprendizagens em relação ao conteúdo 

desaprendido. É o que se observa em relação a Breno (§ 7), Douglas (§ 6 e 8), Leila (§ 7) e 

Marta (§ 5), que, apesar de terem parado de pensar ou agir de determinada maneira, não 

consideram ter sido necessária uma nova aprendizagem para orientar o comportamento, a 

partir de então. Julga-se que tais situações tenham ocorrido tanto pelos gestores possuírem, 

previamente, os conhecimentos demandados, quanto pela eliminação do vínculo entre o gestor 

e a situação ou processo de trabalho que se constituiu no objeto de desaprendizagem. 

 Essa desvinculação deu-se tanto pela redistribuição de suas responsabilidades a outras 

pessoas e áreas, quanto pela alteração do cargo ocupado, como se nota quanto a Douglas (§ 

7), que foi impelido a parar de relacionar-se com os clientes, ainda que este processo de 

trabalho tenha continuado a existir na organização, no entanto, sendo executado por outras 

pessoas. A mesma ocorrência deu-se no caso de Leila (§ 7) – quanto ao desaprendizado da 

rotina de faturamento – e de Marta (§ 5) – em relação à interrupção do uso do projeto 

acadêmico que era praticado na organização. 

 Esses resultados remetem à visão de Tsang e Zahra (2008), segundo a qual nem 

sempre a aquisição de novos aprendizados se seguirá à desaprendizagem, dado que, para os 

autores, a desaprendizagem ocorre, apenas, quando a pessoa interrompe a execução de 

procedimentos de trabalho que eram aplicados em rotinas descartadas pela organização. Isto 

é, nas situações em que o processo é eliminado da organização, não havendo a sua 

substituição, não há a necessidade de que a pessoa busque novos aprendizados.  

 Também são identificados aprendizados em que o conteúdo difere daquilo que foi 

desaprendido, cujo desenvolvimento, no entanto, foi oportunizado pela situação de 

desaprendizagem vivenciada pelo gestor. É importante notar que a maior parte destes 

aprendizados diz respeito a novos entendimentos e opiniões sobre a organização e a forma de 

lidar com o novo contexto organizacional e suas exigências por adaptação, como o 

desenvolvimento da capacidade de analisar as necessidades do ambiente de trabalho (Carlos, 

§ 11) e a aquisição da compreensão de que a desaprendizagem é necessária como forma de 

adequação ao contexto da organização (Douglas, § 12). Outros aprendizados envolveram 

tanto a aquisição de conhecimentos técnicos – o aprendizado de uma linguagem de 
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programação de software (Douglas, § 11) –, quanto de habilidades – capacidade de promover 

mudanças no próprio comportamento (Marcos, § 10). 

 Isto sugere que, ao se dispor a desaprender, o gestor não somente alterna o conteúdo 

do conhecimento aplicado no contexto de trabalhar que motivou a desaprendizagem e 

modifica suas compreensões, mas também potencializa a possibilidade de desenvolvimento de 

outros novos, à medida que respostas diferentes, para lidar com as situações de trabalho, 

forem demandadas. No Quadro 24, são relacionados os conteúdos dos diversos aprendizados 

adquiridos pelos gestores – tanto os relacionados ao conteúdo da desaprendizagem, quanto os 

relativos a outros tipos de conhecimentos.   

 

Quadro 24: Conteúdo da aprendizagem dos gestores que desaprenderam, identificado a partir 
de suas narrativas 

Conteúdo da aprendizagem          Gestores  

Entendimentos e opiniões sobre a organização e as novas 
premissas do contexto de trabalho 

Breno (§ 14), Carlos (§ 11), Douglas (§ 12), 
Joana, (§ 7), Leila (§ 8-9), Pedro (§ 9 e 11), 
Tereza (§ 7), Wesley (§ 6 e 8). 

Conhecimentos técnico-gerenciais e operacionais 
Alex (§ 10), Carlos (§ 13), Gabriel (§ 11), Leila 
(§ 9), Marcos (§ 10), Tereza (§ 7), Pedro (§ 9). 

Habilidades de relacionamento e administração de conflitos 
interpessoais, e de liderança 

Joana (§ 7), Gabriel (§ 7 e 11), Téo (9 e 12)  

Habilidade para aprender e mudar o próprio comportamento  Marcos (§ 10), Pedro (§ 12) 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nos resultados desta pesquisa (2016). 
 

 

4.2.4 Cursos de ação das narrativas dos gestores 

 

 

Mediante os relatos dos gestores, são apresentados, de modo sintético, os cursos de 

ações narradas, por meio dos quais se apresenta a sequência ordenada, cronológica e causal, 

dos acontecimentos e experiências relatadas (SCHÜTZE, 2014), com o propósito de 

evidenciar tanto as ações e experiências vivenciadas, bem como os elementos percebidos, 

pelos gestores, em seu contexto de ação. Vale ressaltar que as narrativas têm como pano de 

fundo as situações de F&A experimentadas, as quais moldaram, com alguma intensidade, a 

compreensão dos sujeitos quanto aos elementos da narrativa, ou seja, ações, acontecimentos, 

atores, intenções, conceitos, lições e relações (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002). 

Nessa perspectiva, visualiza-se que a vivência de desaprendizagem dos gestores que 

desaprenderam (Figura 3) foi suscitada pelas mudanças feitas na organização, em decorrência 

do evento de F&A, vistos pelos gestores – dadas suas reações – tanto como uma ameaça à 

continuidade na organização, quanto algo necessário e que representou  uma  oportunidade  de  
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Figura 3: Curso de ação da narrativa dos gestores que desaprenderam e os seus elementos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nos resultados desta pesquisa (2016). 
 

Evento de F&A 

Mudanças na 
organização 

Decisão pela adaptação 
ao contexto 

Desaprendizagem 

Novos aprendizados 

Motivos para desaprender: 
Adaptar-se à nova situação 
Manter-se no cargo/evitar a 

demissão 
Adquirir novos aprendizados 

Crescimento profissional 
Realizar o trabalho pelo qual é 

responsável 

Tipos de desaprendizagem: 
Conhecimentos técnicos e métodos 
Atitudes e modos habituais de agir 

Crenças e convicções  

Fatores que dificultaram a 
desaprendizagem: 

Rompimento com o modo antigo 
de pensar 

Considerar o modo antigo melhor 
Sentimentos e estados pessoais 

negativos 
Resistência dos pares 

Mudanças realizadas de modo 
imediato 

Facilitadores da desaprendizagem:  
Entendimento do contexto 

Avaliação positiva da mudança 
Disposição para a mudança e adquirir 

novos aprendizados 
Responsabilidade pelo trabalho e seus 

resultados 
Informações sobre as mudanças 
Ritmo do processo de mudança 

Cultura da organização resultante  
Treinamentos, orientações e 

feedbacks de pares e superiores 
Visitas a outras unidades 

organizacionais 
Participação na definição das 

mudanças 
Incentivos financeiros 

Reações à F&A: 
Medo da própria demissão 

Representou oportunidade ou desafio 
profissional 

A F&A foi algo necessário para a 
organização 

Alterações na situação 
profissional: 

Promoção de cargo 
Papel importante no processo de 

transição pós-F&A 
 Permaneceu na mesma posição 

Mudança na 
compreensão prévia 

Efeitos da desaprendizagem sobre os 
aprendizados prévios: 

Estagnação do processo de 
aprimoramento do conhecimento 

Os aprendizados foram mantidos como 
elementos do conhecimento individual 

 

Tipos de aprendizados: 
Entendimentos e opiniões sobre a 

organização e o trabalho 
Conhecimentos técnico-gerenciais e 

operacionais 
Habilidades de relacionamento 

interpessoal e liderança 
Habilidade para aprender 

 

Avalição das mudanças: 
Avaliadas tanto de modo positivo, 

quanto negativo 
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crescimento profissional. Para parte dos gestores, a F&A levou a alterações imediatas na 

situação profissional, fosse por meio da promoção de cargo, fosse pela atribuição de um papel 

de destaque no processo de transição pós-F&A; outros permaneceram na mesma posição. 

Em razão dos tipos de mudanças ocorridas na organização, que, em muitos casos, 

abrangeram a alteração do modelo de gestão, estrutura organizacional e processos de trabalho, 

além de modificações no escopo do trabalho feito, os gestores viram-se diante do imperativo 

de mudar o próprio modo de pensar e agir, como forma de adequar-se ao ambiente de 

trabalho. Ainda que as mudanças e as suas consequências tenham sido avaliadas de modo 

tanto positivo, quanto negativo, os gestores optaram por se adaptar ao contexto, tendo em 

vista razões diversas, como manter-se no cargo ou evitar a própria demissão, adquirir novos 

aprendizados e ter acesso a oportunidades de crescimento profissional.  

Para adaptar-se, foi preciso passar por uma desaprendizagem, o que envolveu parar de 

usar conhecimentos, agir conforme modos habituais, crenças e convicções. Este processo foi 

facilitado tanto por fatores individuais, como organizacionais, assim como sofreu a 

interferência de elementos, também, relativos ao indivíduo e à organização, que dificultaram a 

realização do desaprendizado. Quanto aos efeitos da desaprendizagem sobre os aprendizados 

prévios, parte dos gestores entende que houve a estagnação do processo de aprimoramento do 

conhecimento que deixou de ser aplicado na realização do trabalho. Também, os gestores 

expressam o entendimento segundo o qual os conteúdos desaprendidos foram por eles 

mantidos, como elementos de seu conhecimento individual, os quais poderão ser praticados, 

novamente, se necessário. 

Entretanto, na maior parte dos casos, mudar o próprio comportamento, com a intenção 

de adequar-se ao ambiente de trabalho, envolveu, além da desaprendizagem, o 

desenvolvimento de novos aprendizados, na forma de novos entendimentos e opiniões sobre a 

organização e o trabalho, conhecimentos técnico-gerenciais e operacionais, habilidades de 

relacionamento interpessoal e liderança, e de aprender. Ao contribuir para constituição de 

uma atitude favorável a novas aprendizagens, a desaprendizagem propiciou, também, a 

mudança na compreensão prévia que os gestores possuíam em relação a temas que foram 

objeto do desaprendizado. 

Quanto à vivência dos gestores que não consideraram necessário desaprender (Figura 

4), observam-se reações ao evento de F&A que envolveram o medo de demissão e o 

entendimento de que a F&A foi algo necessário. Também, este evento levou à alteração 

imediata da situação profissional dos gestores, por meio tanto da promoção de cargo, quanto 

pela atribuição de um papel importante na fase de transição pós-F&A. Ainda que as mudanças 
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tenham provocado alterações no ambiente de trabalho ao qual estavam habituados, os gestores 

tenderam a avaliá-las de modo positivo e a adaptar-se ao novo ambiente de trabalho.  

No entanto, estes gestores não precisaram desaprender algo de seu comportamento, até 

então, praticado. Como razões para tal, eles indicam a identificação com crenças e valores da 

nova organização, a manutenção de muitos aspectos do modo antigo de trabalhar e a 

capacidade pessoal de adaptar-se com facilidade às mudanças.  Mesmo que não tenham 

desaprendido, a nova situação de trabalho proporcionou-lhes a aquisição de novos 

aprendizados, na forma de conhecimentos técnico-gerenciais e operacionais.  

 

Figura 4: Curso de ação da narrativa dos gestores que não consideraram necessário 
desaprender e os seus elementos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nos resultados desta pesquisa (2016). 
 

Por último, quanto à vivência dos gestores que não quiseram desaprender (Figura 5), 

as reações esboçadas por eles, quanto à F&A, envolveu, apenas, o julgamento de que esta 

operação foi algo necessário para a organização. Em termos de alterações imediatas na 

situação profissional, houve a transferência de área de um dos gestores, com os demais tendo 

permanecido na mesma posição. As mudanças na organização e no próprio trabalho que 

executavam foram avaliadas de modo negativo, pois, entre outros aspetos, significaram a 
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extinção da cultura que vigia, bem como de muitos de seus aspectos positivos, como valores e 

padrões gerenciais.  

Nessa linha, esses gestores recusaram-se a adaptar-se ao novo contexto de trabalho e, 

logo, a desaprender. Os motivos reconhecidos por eles dizem respeito à discordância com o 

novo modelo de gestão instituído na organização, à resistência em abandonar comportamentos 

antigos e à possibilidade de escolher uma situação profissional alternativa. Em geral, após 

cerca de um ano da F&A, os gestores deixaram as organizações. 

 

Figura 5: Curso de ação das narrativas dos gestores que não quiseram desaprender e seus 
elementos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nos resultados desta pesquisa (2016). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Por meio desta pesquisa, buscou-se compreender como ocorre a desaprendizagem de 

gestores e que implicações esse processo traz para o aprendizado destes indivíduos. Para tal, 

investigaram-se, por meio da pesquisa narrativa, as vivências de desaprendizagem dos 

sujeitos, a partir de eventos de F&A das organizações em que trabalhavam. 

Com base nos resultados da pesquisa, entende-se que a desaprendizagem dos gestores 

– circunscrita às situações de mudança decorrentes de F&A – pode ser compreendida como o 

comportamento pelo qual a pessoa, de modo deliberado, interrompe a prática de aprendizados 

prévios, com o propósito de adaptar-se a uma situação de mudança, a qual pode demandar ou 

não a aquisição de novos aprendizados. A proposição de tal definição baseia-se no 

pressuposto de que a desaprendizagem envolve a adoção de um comportamento, ou seja, a 

adoção de um modo de agir, como resposta a uma demanda do contexto no qual a pessoa se 

encontra inserida (LEFRANÇOIS, 2014). 

 Entende-se que a desaprendizagem ocorre mediante a compreensão formulada pela 

pessoa sobre como reagir às situações que possam exigir parar de agir de determinada 

maneira, como, normalmente, acontece em ambientes organizacionais em mudança. Por isso, 

considera-se tratar-se de uma ação empreendida de modo deliberado pela pessoa, ou seja, 

como observado pelas vivências relatadas pelos gestores, ante um evento que exige a adoção 

de comportamentos diferentes dos quais está acostumada, a pessoa decide como reagir. No 

caso dos gestores, muitos optaram por desaprender. 

Considera-se que se referir à desaprendizagem como a interrupção da prática de 

aprendizados prévios reflete, adequadamente, as interpretações dos gestores, em que pese o 

entendimento segundo o qual o conteúdo da desaprendizagem não é eliminado do 

conhecimento individual e poderá ser praticado, novamente, em outras situações ou contextos 

de trabalho. Tendo em vista os apontamentos de que as definições do conceito encontradas na 

literatura, ainda, se mostram ambíguas (AKGÜN et al., 2007; HISLOP et al., 2014; TSANG; 

ZAHRA, 2008), julga-se que a presente perspectiva contribui para circunscrever, de modo 

mais preciso, o mecanismo da desaprendizagem, em contraponto às abordagens que o 

delimitam por meio de ideias como descarte, abandono ou esquecimento. 

 Pela definição sugerida, o propósito primeiro da desaprendizagem mostra-se pela 

adaptação ao contexto organizacional em mudança, ao contrário das abordagens que tendem a 

salientar que a finalidade da desaprendizagem em seu nível individual é a de facilitar a 

aquisição de novos aprendizados (BECKER, 2005) ou favorecer a substituição de 
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aprendizados (CEPEDA-CARRIÓN et al., 2011). Não obstante, uma vez que a 

desaprendizagem colabora na atenuação de obstáculos constituídos na forma de atitudes 

psicológicas de apego aos antigos conhecimentos e de resistência a se colocar em situações de 

efetiva aprendizagem, a sua ocorrência cria um ambiente propício à aquisição de novos 

aprendizados, caso estes sejam necessários. Ainda como apontam os resultados da pesquisa, 

nem todos os gestores que desaprenderam adquiriram novos aprendizados, bem como nem 

todas as desaprendizagens levaram à aquisição de novos aprendizados relacionados ao 

conteúdo desaprendido.  

 Por isso, pela definição proposta, enfatiza-se que a situação de mudança em razão da 

qual se dá a desaprendizagem pode demandar ou não a aquisição de novos aprendizados, dado 

que, em alguns casos, o indivíduo pode possuir, previamente, os conhecimentos que serão 

praticados no lugar dos que foram desaprendidos. Em outras situações, a pessoa pode, apenas, 

ser desvinculada das atividades que desenvolvia ou, ainda, do contexto no qual desempenhava 

certas atividades, o que poderá demandar, somente, a interrupção de algo do modo habitual de 

agir.  

 Nessa perspectiva, a finalidade pela qual a desaprendizagem será considerada em 

processos de mudança na organização dependerá da abrangência da mudança de 

comportamento tida como necessária e dos tipos de novas aprendizagens que esta mudança 

implica. Para isso, é preciso identificar as situações em que o incentivo à desaprendizagem 

coloca-se como condição para a aquisição de novos aprendizados, como nos casos em que as 

mudanças de compreensão individual se fazem necessárias, as quais demandam um processo 

de aprendizagem mais complexo. Assim como há situações em que a desaprendizagem será 

demandada, apenas, com o propósito de estimular a interrupção de determinado modo de 

comportar-se, na expectativa de impedir que a mudança na organização seja obstruída não 

pela dificuldade das pessoas em adquirir novos aprendizados, mas, simplesmente, pela 

resistência delas em desapegar-se da forma antiga de trabalhar.  

 Como discutido nas seções dedicadas ao quadro teórico, um dos pontos relevantes de 

divergência identificados entre as concepções teóricas da desaprendizagem diz respeito à sua 

relação processual com a aprendizagem. Pelos resultados, entende-se que a desaprendizagem 

e novas aprendizagens sejam processos distintos, Esta compreensão é alinhada às abordagens 

propostas por (BECKER, 2010; TSANG; ZAHRA, 2008) e se distancia das que descrevem a 

desaprendizagem como um processo, necessariamente, composto pelas dimensões de 

desaprendizagem e aprendizagem (CEPEDA-CARRIÓN et al., 2011; CEGARRA; 
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DEWHURST, 2003 apud NAVARRO; MOYA, 2005) e da que toma a desaprendizagem 

como uma forma de aprendizagem (HISLOP et al., 2014).  

 A proposição de Hislop et al. (2014) de que a desaprendizagem trata-se de um tipo 

especial de aprendizagem mostra-se instigante, particularmente, quando se considera que, 

numa visão abrangente, a aprendizagem diga respeito a “[...] toda mudança relativamente 

permanente no potencial de comportamento, que resulta da experiência [...] (LEFRANÇOIS, 

2014, p. 6). Poder-se-ia ilustrar este entendimento por meio da situação em que o gestor 

decide desaprender algo de seu trabalho, após participar de uma reunião com a nova diretoria 

da organização e ser comunicado sobre a necessidade de mudar a sua forma de agir – neste 

caso, a mudança de comportamento resultou da experiência representada pela interação com 

os diretores.  

 Contudo nem sempre é possível compreender ou explicitar que tipos de informações 

foram adquiridos durante aprendizagem, pois se trata, não raro, de um mecanismo complexo, 

que envolve processos externos de interação da pessoa com o ambiente e processos 

psicológicos de elaboração e aquisição, sendo estes últimos influenciados pelo conjunto de 

experiências individuais (ILLERIS, 2009; LEFRANÇOIS, 2014). Nesse sentido, considera-se 

que os dados da pesquisa não oferecem suporte à confirmação ou refutação do que é proposto 

por Hislop et al. (2014). 

 Também, julga-se que, nas situações em que a adaptação à situação de mudança exige 

novas aprendizagens, a desaprendizagem e a aquisição de novos aprendizados estabelecem 

uma relação de influência mútua, em que a desaprendizagem colabora na atitude propícia à 

mudança – neste caso, iniciada pela interrupção de um dado comportamento – e os novos 

aprendizados concorrem para a consolidação do desaprendizado, à medida que novos 

entendimentos são formulados e assimilados pelo indivíduo (BECKER, 2010). 

 Os resultados da pesquisa evidenciaram, igualmente, os tipos de desaprendizagem 

experimentados pelos gestores, os quais foram definidos pelo conteúdo do aprendizado prévio 

que deixou de ser praticado, ou seja, conhecimentos técnicos e métodos de trabalho, atitudes e 

modos habituais de agir, e crenças e convicções. Argumenta-se que cada tipo de 

desaprendizado tende a ser provocado por determinadas situações de mudança: as mudanças 

em processos de trabalho e estrutura levam, principalmente, à desaprendizagem de 

conhecimentos técnicos e métodos; as mudanças no modelo de gestão e na cultura da 

organização, à desaprendizagem de atitudes e modos habituais de agir; e as mudanças radicais 

no modo de ser da organização tendem a gerar a desaprendizagem de crenças e convicções. 
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 Fatores individuais e organizacionais que facilitaram e dificultaram a 

desaprendizagem dos gestores foram identificados e sinalizam na direção de dois aspectos 

importantes para a discussão das implicações da desaprendizagem individual. Primeiro, a 

característica contextual da desaprendizagem, em que pesam as ações praticadas no âmbito da 

organização, com o propósito de estimular a predisposição individual para a mudança do 

modo de agir e de favorecer a consolidação do processo de desaprendizagem, ou seja, 

proporcionar condições para que as pessoas perseverem no desaprendizado ocorrido 

(CEPEDA-CARRIÓN et al. 2011, BECKER; HYLAND; ACUTT, 2006).  

 Segundo, do ponto de vista da carreira profissional do indivíduo que foi instado a 

desaprender, conhecimentos que não são tomados como adequados ao modo de trabalhar 

vigente numa organização podem ser avaliados como úteis e importantes em outros contextos 

organizacionais. Levando em conta que, sobretudo, informações contextuais e conhecimentos 

técnicos estão sujeitos a modificações decorrentes de novos acontecimentos e atualizações 

tecnológicas, este efeito da desaprendizagem pode contribuir para a obsolescência de parte do 

conhecimento do profissional. 

 Avalia-se que os resultados desta pesquisa trazem implicações teóricas e práticas para 

a aprendizagem de gerentes. O entendimento de que a desaprendizagem, ao facilitar o 

rompimento com as barreiras constituídas na forma de atitudes psicológicas de apego aos 

antigos conhecimentos, favorece as aprendizagens que têm por finalidade promover a 

mudança de compreensões individuais prévias, traz como consequência a importância da 

consideração deste mecanismo em sua relação com processos de aprendizagem gerencial 

formal e no local de trabalho. Na perspectiva dos praticantes, isto significa compreender e 

estabelecer formas pelas quais a desaprendizagem possa ser contemplada em ações de 

treinamento e desenvolvimento de pessoas, como os programas de desenvolvimento gerencial 

e de líderes, e as práticas de aconselhamento profissional (coaching). 

 Ainda tendo em vista que a desaprendizagem representou, também, o meio pelo qual 

os gestores buscaram adaptar-se às mudanças em curso na organização, os resultados 

sinalizam no sentido de que a institucionalização de ações voltadas à promoção da 

desaprendizagem, em processos de mudança organizacional, pode contribuir para o alcance 

dos efeitos esperados sobre o desempenho corporativo. 

 Como principal limitação desta pesquisa, apontam-se as restrições decorrentes do 

processo narrativo e das entrevistas, que podem levar tanto à omissão de informações, quanto 

à distorção destas (CRESWELL, 2013; JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002; SCHÜTZE, 

2014). 



185 

 

 Em relação a estudos futuros, são sugeridas investigações que se voltem a identificar 

os meios individuais e organizacionais que podem facilitar a conscientização da pessoa 

quanto à necessidade de desaprender, bem como aqueles que favoreçam a prática da 

desaprendizagem pelos membros organizacionais, dado que, ainda que esta pesquisa tenha 

identificado fatores que facilitam e dificultam a desaprendizagem, não houve a evidenciação 

de elementos que permitam a discussão no sentido recomendado. Igualmente, consideram-se 

estudos que busquem compreender o efeito da inserção de ações voltadas à desaprendizagem 

em programas formais de treinamento e educação gerencial, linha pela qual se acredita ser 

possível captar o impacto da desaprendizagem sobre o conhecimento e aprendizado 

individuais numa perspectiva longitudinal. 

 Nesta pesquisa, foram analisadas situações de desaprendizagem relativas a 

aprendizados prévios úteis ou adequados para o contexto, até então, vigente, os quais, mesmo 

após terem sido desaprendidos, foram mantidos na estrutura de conhecimento individual. Por 

isso, reside o desafio de compreender como a desaprendizagem pode ser operada em situações 

de aquisição e uso do conhecimento que sofrem a interferência de aprendizados ou 

preferências desenvolvidas previamente, que atuam, quase sempre, de modo automático ou 

inconsciente e, reconhecidamente, provocam resultados negativos ou indesejáveis (BASTOS; 

JANISSEK, 2013).  

 É o caso tanto da aprendizagem errônea (MAGER, 1961 apud ILEERIS, 2009)6, em 

que as pessoas aprendem algo de modo errado, em função de aspectos como aprendizados 

prévios insuficientes e falta de concentração, quanto da aprendizagem supersticiosa, em que a 

interpretação da experiência de aprendizagem leva à compreensão equivocada da relação 

entre a ação e o resultado (LEVITT; MARCH, 1995). Bem como, da ação de vieses 

perceptivos e de avaliação de problemas que se mostrem presentes nas tomadas de decisão, 

decorrentes de heurísticas, ou seja, atalhos ou estratégias mentais simplificadoras usadas para 

resolver um problema (BASTOS; JANISSEK, 2013). Por isso, sugere-se a realização de 

estudos que busquem compreender de que forma, por meio da desaprendizagem, tais 

elementos cognitivos podem ser identificados e ter a sua prática interrompida, de modo a 

favorecer a acomodação de conhecimentos adequados à ação individual.  

 

                                                 
6 MARGER, R. F. On the sequencing of instructional content. Psychological Reports, v. 9, p. 405-413, 1961.  
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