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Résumé
Problématique et objectifs de la recherche :La formation de gestionnaires représente
une des voies les plus importantes en tant que moyen de stimuler le développement des
entreprises. Néanmoins, malgré plusieurs innovations (expériences, simulations et labora-
toires), on perçoit souvent la présence d’un décalage entre la formation envisagée en
termes d’appropriation de contenus et  son résultat  sous la forme de compétences en
milieu de travail. Une des alternatives pour faire face à ce problème peut être l’approche
« apprentissage dans l’action ». Partant d’expériences observées dans certains programmes
de formation de gestionnaires développés en contexte universitaire, on a pu en effet consta-
ter que des pratiques déterminées valorisant l’apprentissage dans l’action» peuvent débou-
cher sur le développement de compétences et d’habilités de manière plus intense et plus
durable (Lietka et alii, 1999). Le concept « l’apprentissage dans l’action » est attribué à
Revans (1971) lorsqu’il a établi la différence entre la « connaissance programmée  d’une
manière traditionnelle » (enseignement en salle de clase sous forme de conférence) et le
« insight par questionnement » (dont la base repose sur les propres expériences des parti-
cipants et s’obtient par la réflexion et par la discussion dans le groupe). Sur la base de cette
approche « apprentissage dans l’action », l’article analyse et évalue des évidences de déve-
loppement de compétences dans deux programmes de postgraduation de longue durée et
orientés vers la formation de gestionnaires. À partir de ces constatations, nous avons l’in-
tention de développer le débat à propos des alternatives capables de faire face au décala-
ge existant entre la formation de gestionnaires et le développement de compétences.
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Les données collectées et les principaux résultats : Une recherche exploratoire a été
réalisée auprès de participants de deux cours de postgraduation : le premier, de type MBA,
dont 19 élèves ont été soumis à une enquête (directeurs, gestionnaires et consultants) ; le
second, un programme en entreprise de formation au management (360 heures), dont 24
élèves ont été interviewés (gestionnaires, superviseurs et ingénieurs d’une même entrepri-
se). Selon les interviewés, les trois compétences qui ont été le plus développées durant les
deux cours sont  la capacité de partager l’apprentissage en équipes de travail (54 %), la
prise de conscience de la signification de leur activité professionnelle (51%) et la capacité
d’apprendre (51 %). Une question ouverte portant sur les activités ayant favorisé l’appren-
tissage a en outre fait ressortir trois grandes catégories : des activités exigeant une inter-
action entre les participants (où sont mises en évidence l’expérience de vie en groupe et
l’échange d’expériences avec les autres : travaux d’équipes, exposés en classe, séminaires
en groupes), des activités exigeant réflexion et action (laboratoires et activités basées sur des
situations de vie, études de cas, simulations et jeux d’entreprise), et des activités concep-
tuelles (réalisation des travaux de conclusion de cours, enrichis par la lecture de textes et de
livres).

Interprétation des résultats et préconisations: Les résultats de la recherche confirment
ce que défendaient déjà Burgoyne et Stuart (1991). Des pratiques interactives comme les
jeux et les simulations, les études de cas, les situations de vie, les lectures guidées, le jeu de
rôles et les séminaires présentent en général de meilleurs résultats en termes de dévelop-
pement de compétences de gestionnaires par rapport aux  modalités d’apprentissage plus
conventionnelles . La recherche mène ainsi vers une réflexion au sujet des alternatives : si la
connaissance est vue non comme un stock mais comme un processus de participation acti-
ve tant dans la vie quotidienne qu’au travail, il nous faudrait alors élargir le format conven-
tionnel du « contexte de cours » et inclure le lieu de travail comme un locus d’apprentissa-
ge. Les contributions pouvant être associées aux résultats de notre recherche sont nom-
breuses, comme par exemple la notion de « situated learning » (Jean Lave, 1991), la contri-
bution de Raelin (« work based learning », 1997), ou encore les comunnautés de pratiques
(Brown et Duguid, 1999 ; Merali, 2000).
À partir de ces contributions et des résultats de notre recherche, nous proposons la confi-
guration d’un cours de formation de gestion de longue durée dont les processus d’appren-
tissage s’appuient sur un projet de développement de compétences, autrement dit un pro-
jet visant  à mettre en place dans le contexte du travail, les principes et les méthodes théo-
riques développées dans le cours lui-même. Ce projet est développé parallèlement aux acti-
vités du cours et stimule la formation d’une ou de plusieurs communautés de pratiques ; il
représente en même temps une sorte d’appui méthodologique spécifique pour le proces-
sus d’appropriation de compétences durant le développement du cours. La configuration et
les  principales étapes de ce cours sont présentées et explorées dans  l’article.



COMPETÊNCIAS GERENCIAIS: 
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
E APRENDIZAGEM NA AÇÃO

I. – NOTAS INTRODUTÓRIAS: FORMAÇÃO GERENCIAL

De a c o rdo com Liedtka et al. (1999) e Raelin (1998), as empresas gastam anualmente
alguns bilhões de dólares em formação gerencial. Com a competição e a mudança cada vez
mais aceleradas, as demandas para os gerentes crescem e este investimento em educação
tende a aumentar também, à medida que as organizações enxergaram nas experiências de
d e s e n volvimento em sala de aula uma alternativa para auxiliar os gerentes a obterem as
competências que eles necessitam para competir. Contudo, há uma incert eza significativa
a cerca do retorno deste inve s t i m e n t o. Existe uma preocupação sobre a transmissão do que
é aprendido em sala de aula para atividade profissional e a sustentabilidade dos efeitos e
re p e rcussões das experiências em educação exe c u t i va de curta duração.

Ainda, conforme, estes autores pode-se identificar uma tendência evidente no campo
da formação gerencial: são os programas in company1. Desta perspectiva, Doyle (1994, p.
7) comenta que a educação exe c u t i va pode ser vista como ferramenta estratégica, pois há
“a necessidade urgente do desenvolvimento de exe c u t i vos a fim de pro m over apre n d i z a g e m
individual, adaptação organizacional e re n ova ç ã o” .

Examinando a literatura que trata de formação gerencial, podemos encontrar um deba-
te acerca das vantagens desta abordagem (Bolt, 1993; Hequet, 1992; McClenahen, 1996),
bem como discussões detalhadas do pro g resso e possibilidades re p resentadas pelas parc e r i a s
e n t re empresas e universidades (Ghoshal et al., 1992; Lorange, 1994). Este debate tem
focalizado mais as características dos investimentos em formação gerencial, ou seja c o m e
p a ra onde (Vi c e re e White, 1994), e também, sobre os tipos de oferta neste campo dentro
dos programas universitários (Business Week, 1994; The Jo u rnal of Business St ra t e gy, 1 9 9 6 ) .
En t retanto, a revisão da literatura acerca destas questões decepciona pela carência de tra-
balhos empíricos que avaliem a efetividade da formação gere n c i a l .

Embora sejam inúmeros os relatórios do impacto de programas deste tipo (Eller,
1995; Rifken, 1996), são muito raros aqueles que aportam dados quantitativos.
Segundo Tannenbaum e Woods (1992, p. 64) as empresas não investem na mensura-
ção dos resultados de treinamento da mesma forma que para avaliar a eficiência e efe-
tividade de suas vendas e produção. No entanto, os investimentos em treinamento e
desenvolvimento continuam sendo feitos sem considerar uma avaliação sistemática.

Dionne (1996) afirma que os problemas mais significativos que desafiam os pes-
quisadores e profissionais de Recursos Humanos é a falta de referências norteadoras e

__________

1. Ou seja, orientados objetivamente para um segmento produtivo  ou para uma empresa e
restritos a profissionais deste meio.
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uma metodologia para mensuração e avaliação. Além disso, constata-se outro proble-
ma, tratam-se das abordagens e metodologias empregadas nos referidos cursos.

As metodologias e abordagens empregadas nos programas de pós-graduação lato
sensu (especialização) estariam distantes da problemática empresarial, deixando trans-
parecer não estar conseguindo atender as demandas de formação gerencial, em função
da complexidade do atual ambiente de negócios. Por outro lado, mais recentemente os
programas de formação convencionais têm procurado inserir inovações tais como expe-
riências e simulações em sala de aula ou laboratórios, mas estas ainda estão “distantes de
uma perspectiva de desenvolvimento de competências” (Ruas, 2001a).
Concomitantemente, a crítica empresarial volta-se para o distanciamento destas meto-
dologias das especificidades do ambiente organizacional. Há uma dificuldade no pro-
cesso de transferência e adaptação dos resultados da formação no ambiente de trabalho
pelos participantes destes cursos. Ou seja:

“Na maioria dos casos, os participantes destes programas, não conseguem, de maneira iso -
lada e sem um apoio metodológico específico, apropriar em suas atividades as enormes poten -
cialidades geradas entre os conteúdos, exercícios e dinâmicas tratados no ambiente de trei -
namento.” ( Ruas, 2001b).

Uma das alternativas para enfrentar esta problemática seria através do conceito da
“aprendizagem na ação” (Liedtka et. al., 1999). A origem da idéia de aprender na ação
pode ser localizada pelo desenvolvimento da perspectiva de Kurt Lewin de “pesquisa-
ação”, onde o conhecimento é produzido na ação. Raelin (1997, p. 21) descreve isto
como uma abordagem de desenvolvimento postulada na noção de que “as pessoas apren -
dem efetivamente ao trabalharem problemas em tempo real, em seus próprios locais de tra -
balho”.

Esta noção foi inicialmente desenvolvida por Revans (1971), quando ele diferenciou
o “conhecimento tradicionalmente programado” (ensino em sala de aula por conferên-
cia) do “insight por questionamento”, baseado nas próprias experiências dos partici-
pantes e obtido pela reflexão e discussão com um grupo de especialistas da mesma área.
Mais especificamente, aprendizagem na ação foi vista utilizando-se dos problemas orga-
nizacionais reais, trabalhando em equipes de gerentes, com executivos que concorda-
vam em escutar e responder às soluções propostas (Lewis e March, 1987). Esta abor-
dagem foi caracterizada como “a escolha de desenvolvimento executivo para os anos
noventa” (Keys, 1994).

Liedtka et al. (1999) em seus estudos concluíram que a formação gerencial desen-
volvida no âmbito universitário pode ser um investimento de longo prazo. Neste senti-
do, os cursos ao serem projetados e estruturados incorporando um modelo de “apren-
dizagem na ação”, tem um impacto mais intenso e duradouro na vida profissional de
egressos. Verificaram também, um desenvolvimento de competências e habilidades
maior entre os egressos desses programas em relação seus pares de trabalho que não
haviam participado dos cursos.
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Assim, duas das problemáticas e críticas mais frequentes parecem ser ainda recor-
rentes: a) a distância entre as metodologias e abordagens empregadas nos programas de
formação gerencial convencionais (em sala de aula) face ao que se pode chamar de “pro-
blemática empresarial”. b) o gap entre a formação propriamente dita e sua adaptação
no ambiente de trabalho.

Partindo deste contexto, o artigo pretende repensar a questão da formação gerencial
e para isso seleciona a abordagem aprendizagem na ação como alternativa para enfren-
tar os desafios acima. Neste sentido, destaca três aspectos que estão estreitamente vin-
culados ao tema: i. analisa a perspectiva da aprendizagem na ação neste tipo de curso de
formação gerencial; ii. com base em estudo exploratório, analisa e avalia evidências de
d e s e n volvimento de competências e experiências incidentais de aprendizagem ocorridas
num curso deste formato; iii. introduz uma discussão acerca das alternativas para superar
as dificuldades re f e rentes à efetividade dos cursos re g u l a res de formação gerencial 

Com base na abordagem Ap rendizagem na Ação, destacamos uma de suas formas mais
re f e renciadas, mas ao mesmo tempo menos conhecida em termos de suas peculiaridades e
dinâmica: as Comunidades de Práticas (CoPs), que passa a ser apresentada a seguir.

II. – “TEIAS DE PARTICIPAÇÃO” E COMPETÊNCIAS GERENCIAIS:
DESVENDANDO A APRENDIZAGEM INFORMAL E AS COMUNIDADES DE PRÁTICA

No campo da aprendizagem na ação uma das abordagens mais ricas é a que trata da
aprendizagem informal e das comunidades de prática.

O tipo de aprendizagem informal acontece naturalmente como parte de trabalho
diário, como troca de críticas a efetividade no atingimento de suas metas e gera um
ambiente estimulante, desafiador e de desenvolvimento para todos seus funcionários.
Usualmente os eventos de treinamento são considerados espaços típicos de aprendiza-
gem e desenvolvimento profissional. 

Os benefícios mais sustentáveis em termos de necessidades individuais e organiza-
cionais” (Revans, 1982; Lave e Wenger, 1991), tendem a ser o resultado da “ação” ou a
“situated learning”2, que é informal, e resulta diretamente de atividades relacionadas

__________

2 . Teoria “Situated Learn i n g” é uma idéia proposta por Jean Lave (1991). Este autor argumenta
que o aprendizado sempre ocorre em função da atividade, contexto e cultura no qual ocorre
ou se situa. Esta proposição contrasta com a maioria das atividades de sala de aula, que envo l-
vem conhecimentos abstratos, totalmente descontextualizados de situações concretas. A inter -
ação social é um componente crítico do aprendizado situacional; nele, os apre n d i zes ficam
e n volvidos em “Comunidades de Pr á t i c a” , que portam certas convicções e definem comport a-
mentos a serem adquiridos. Na medida em que os novatos ou recém chegados se movem da
periferia destas comunidades para o centro, eles se tornam mais ativos e engajados na constru-
ção da cultura destas. A partir daí, assumem o papel de e x p e rt s , t ornando-se referências do
meio. Nesse sentido, o aprendizado ocorre de maneira não intencional, não deliberada.
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com o trabalho.Esta é a aprendizagem que se dá em espaços e interstícios de vida orga-
nizacional –  no café ou durante uma saída de carro, em uma reunião em torno de uma
piscina ou durante um processo de produção no chão de fábrica. É caracterizado por re l a-
ção e interação interpessoal em processos sociais básicos como: 1).resolução de pro b l e m a s
formal e informal em grupos ou equipes; 2) cometendo-se erros; 3) refletindo-se na expe-
riência e aplicando a aprendizagem em prática; 4) confrontando os g a p s e n t re visão orga-
nizacional e a realidade; 5) lidando diretamente com conflito ou diferenças no local de tra-
balho; 6) participando de tomada de decisão organizacional; 7) preenchendo um vácuo de
liderança; 8) aprendendo habilidades técnicas no trabalho a partir de colegas.

Brown e Duguid (1992) descre vem este tipo de local de trabalho que aprende como
um processo que acontece por “teias de part i c i p a ç ã o”. Wenger e Lave (1998), e We n g e r
(1996, 1999) caracterizaram estas teias de aprendizagem informais como “Comunidades
de Pr á t i c a” (Community of Pra c t i c e ou C o P), enquanto Boland e Tenkasi (1995) re c o r re m
a elas como “comunidades de saber”. Ao invés de re p resentar aprendizagem como o que
acontece dentro de sistemas formais, por exemplo, pelo treinamento em sala de aula ou uso
de banco de dados, esta abordagem volta-se a para aprendizagem que acontece através da
p a rticipação no trabalho. As organizações que encorajam, ou pelo menos não pro í b e m
estas comunidades emergentes, reconhecem que esta transferência de conhecimento e
a p rendizagem mais integrados são facilitadas através de uma autêntica interação social.
Livingstone (1999:3-4) sugere que aprendizagem informal seja alguma atividade que
e n vo l va a busca de entendimento, conhecimento ou habilidade que acontece fora dos
currículos que constituem programas educacionais, cursos ou work s h o p s .

Outra definição é oferecida por Watkins e Marsick (1992, p. 288) onde a apre n d i z a-
gem informal pode ocorrer a partir de uma experiência formalmente estruturadas, com
base em atividades específicas para este fim. Ap rendizagem informal pode ser planejada ou
não planejada, mas normalmente envo l ve algum grau de consciência que a pessoa está
a p re n d e n d o. In c l u s i ve os autores dizem que aprendizagem informal pode se encontrar em
p rocessos formais de ensino.

Na abordagem das questões de identificação e avaliação da aprendizagem informal, é
c rucial não esquecer a sua natureza contextual. Quando adquiridos em ambientes sociais e
c o n c retos, os conhecimentos e as competências são em grande parte o resultado da part i-
cipação em comunidades de prática. Esta perspectiva implica em valorizar não apenas ao
lado relacional (o papel do indivíduo dentro de um grupo social), mas também à qualida-
de da aprendizagem. Ap re n d e r, em termos individuais, significa adquirir competências de
desempenho por envolvimento num processo contínuo de aprendizagem. Como tal, a
a p rendizagem não é apenas re p rodução, mas também reformulação e re n ovação do conhe-
cimento e das competências.

Os resultados dos processos de aprendizagem, que também re p resentam o que alguns
a u t o res denominam competências são, em parte, de natureza tácita (Polanyi, 1966). Is s o
significa que é difícil verbalizar e delimitar os passos ou regras específicas, inerentes à deter-
minada competência. Em alguns casos, as pessoas sequer estão conscientes de possuíre m
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determinada competência. Este é um aspecto extremamente re l e vante para a tarefa de ava-
liação da aprendizagem informal, sobre o qual as metodologias terão de re f l e t i r. Muito do
nosso saber-fazer foi adquirido pela prática e à nossa própria custa. Um marc e n e i ro expe-
riente sabe utilizar as ferramentas do seu ofício de uma forma que escapa à ve r b a l i z a ç ã o.
Normalmente, consideramos este saber-fazer tão natural, que não nos apercebemos em que
medida ele permeia as nossas atividades. (Bjornavold, 2001).

De acordo com Schugurensky (2000) existem duas categorias, intencionalidade e
consciência, e a partir delas é possível desenvolver uma taxionomia identificando três
tipos ou formas de aprendizagem informal, vide quadro 1 a seguir:

Quadro 1
TRÊS FORMAS DE APRENDIZAGEM INFORMAL

Verifica-se, a partir do que foi comentado até aqui, a impossibilidade de disso-
ciar a aprendizagem informal e na ação, das comunidades de prática. Assim , as
comunidades de prática (Cops), são descritas como “um grupo interdependente de pes -
soas com conhecimento complementar e que interagem através de (recursos e outras) re l a -
ç õ e s” (Merali, 2000), são a resposta para os problemas identificados. Além disso, as
C o Ps consideram o conhecimento tácito. e são compostas por entusiastas que vo l u n-
tariamente querem aprender e pertencer a um grupo onde se partilham idéias. O
sentimento de pertencer transmitido pelas comunidades de prática é um aspecto
muito importante. Ele justifica a relevância dos artefatos de membros (rituais, lin-
guagem, histórias, etc.). A duração e o estilo de gestão são as principais difere n ç a s
e n t re comunidades de prática e equipes de pro j e t o.

Assim, quando se fala sobre prática, se está falando sobre prática social. Um
conceito de prática inclui ambos, o explícito e o tácito. Inclui o que é dito e o que
é não dito; o que é re p resentado e o que é assumido. Inclui o idioma, as ferramen-
tas, os documentos, as imagens, os símbolos, os papéis bem definidos, os critérios
especificados, os procedimentos classificados, os regulamentos, e os contratos que
várias práticas fazem explícitas para uma variedade de propósitos. Mas também,
inclui todas as relações implícitas, as convenções tácitas, as sugestões sutis, as re g r a s
não declaradas, as intuições re c o n h e c í veis, as percepções específicas, as sensibili-
dades bem-afinadas, as compreensões incorporadas, as suposições subjacentes, as
visões de mundo compartilhadas que nunca puderam ser articuladas. 

En t retanto, estes são sinais inconfundíveis de sociedade em comunidades de prática e são
c ruciais ao sucesso dos seus empreendimentos. A estrutura emergente não pode ser sepa-
rada do pro c e s s o. Afirmar que é a aprendizagem que dá origem a comunidades de prática é
d i zer que a aprendizagem é fonte de uma estrutura social. Mas o tipo de estrutura à que se
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Forma Intencionalidade Consciência (na hora da aprender experiência)
Auto direcionada Sim Sim

Incidental Não Sim
Socialização Sim Não



re f e re não é um objeto em si mesmo que pode ser separado do processo que dá lhe origem,
antes é uma estrutura emergente (We n g e r, 1996).

Brown e Duguid (2000) pesquisadores das C o p s as definem como sendo um grupo de
indivíduos que trabalham juntos durante um longo período e que por terem compart i l h a-
do práticas também compartilham experiências ricas. Além disso, elaboram seus próprios
mecanismos de confiança, porque sabem o que cada um deles é capaz de faze r. Isso per-
mite que, dentro da comunidade, as idéias fluam mais facilmente. Uma comunidade é um
g rupo de pessoas com interesses semelhantes e que se reúnem num determinado lugar (físi-
co ou não) para discutir e partilhar conhecimento. Para que isto aconteça, e em conse-
qüência disto, são criados documentos, utilizadas ferramentas e são definidos va l o re s
(We n g e r, 2000).

Uma comunidade de prática é diferente de uma equipe porque é definida por um tópi-
co de interesse, não por uma tarefa que tem de re a l i z a r. É também diferente de uma re d e
informal porque tem um tópico, tem uma identidade (Lave e We n g e r, 1991, Wenger e
Sn yd e r, 2001). Conforme estes autores três elementos na definição de comunidades de prá -
t i c a. 
1 . Um é o d o m í n i o: tem de haver um assunto sobre o qual a comunidade fala. 
2 . O segundo é a p r ó p ria comunidade: as pessoas têm de interagir e construir re l a ç õ e s

e n t re si em torno do domínio. Uma página na web não é uma C o P ou, se houver ses-
senta gestores que nunca se falam, eles não são uma C o P, ainda que desempenhem as
mesmas funções. Tem que existir como uma comunidade.

3 . O terc e i ro é a p r á t i c a: tem que existir uma prática e não apenas um interesse que as pes-
soas partilham. Elas aprendem juntas como fazer coisas pelas quais se interessam. 
Embora os autores. Wenger e Sn yder (2001), percebam as comunidades de prática, os

g rupos de trabalho formais, as equipes e as redes informais como questões diferentes, eles
entendem que elas são complementares. A seguir um resumo de suas características no qua-
d ro 2.

Quadro 2
RESUMO COMPARATIVO DAS CARACTERÍSTICAS (Fonte: Wenger e Snyder, 2001, p. 15.)
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Qual é o Objetivo? Quem Participa? O que têm em
comum?

Quanto tempo
duram?

Comunidade de
Prática

Desenvolver as
competências dos
participantes; gerar e
trocar conhecimentos

Participantes que
se auto-selecionam

Paixão, compromisso e
identificação com os
conhecimentos
especializados do
grupo

Enquanto houver
interesse em manter
o grupo

Grupo de Trabalho
Formal

Desenvolver um
produto ou prestar
um serviço

Qualquer um que
se apresente ao
gerente do grupo

Requisitos do trabalho
e metas comuns Até a próxima

reorganização

Equipe de Projeto
Realizar determinada
tarefa

Empregados
escolhidos por
gerentes seniores

As metas e pontos
importantes do projeto Até o final do

projeto

Rede Informal
Colher e transmitir
informações
empresariais.

Amigos e
conhecidos do
meio empresarial

Necessidades mútuas
Enquanto as pessoas
tiverem um motivo
para manterem
contato.



Para finalizar, as empresas realizam muito de seu trabalho pensando em CoPs – espe-
cialmente nas sobreposições e alianças que reúnem as comunidades discrepantes.
Entretanto, precisamente nestas sobreposições é que as competências essenciais vivem.
A maioria das empresas comete o erro de definir competências como tecnologias dis-
tintas: patentes, negócios secretos, propriedade de design. Mas uma competência do
mundo real – uma capacidade contínua para ultrapassar a competição – tem muito de
si construída com know-how implícito e relações como produtos tangíveis e ferramen-
tas. Não se pode divorciar as competências do tecido social que as apóia. (Brown e
Duguid, 2000)

III. – ESTUDO EXPLORATÓRIO

Realizou-se um estudo junto aos alunos que estavam concluindo um curso lato sensu –
especialização de 360 horas - em administração in company com ênfase em Processos e
Custos. O grupo era composto 24 participantes (gerentes, supervisores, engenheiros e
analistas), todos funcionários de uma mesma empresa do ramo automotivo. Embora
numa abordagem convencional o curso, por ser in company, propôs disciplinas a partir
de algumas demandas e natureza da empresa. O segundo grupo pesquisado era consti-
tuído de 19 ex-alunos egressos de um programa do tipo MBA (diretores, gerentes e
consultores). 

Resultados

O questionário teve a seguinte configuração: nove questões fechadas que investigam
competências gerenciais consideradas fundamentais no mundo empresarial contempo-
râneo de acordo com estudos anteriores e, duas questões abertas que investigam que
aspectos do curso facilitaram o desenvolvimento destas competências.

Dos resultados obtidos nas questões objetivas identificou-se que praticamente todas
as competências foram consideradas desenvolvidas a partir do curso conforme exposto
no quadro 3 abaixo. Convém ressaltar que a capacidade de compartilhar sua aprendi-
zagem com equipe de trabalho (54%), ter consciência e visão no campo de sua ativi-
dade profissional e capacidade de aprender (51%); são consideradas algumas das com-
petências que mais se desenvolveram no transcorrer do curso.

Das questões abertas que foram incluídas no questionário, uma questão investigava
quais os conteúdos desenvolvidos no âmbito das disciplinas e seminários que auxilia-
ram a melhorar a atuação como gestor e os resultados apontaram preponderantemente
para planejamento estratégico, custos e formação de preços na turma de especialização
em processos e custos e para turma de mestrado Estratégias Empresariais (Estilos e suas
características Economia: em Geral); Ambiente Econômico (Ma c roeconomia) e
Metodologia de Pesquisa (Métodos e Fundamentos).
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A segunda questão aberta, que interessa ao presente estudo, investigava quais ativi-
dades oportunizaram aprendizagem. Pode-se visualizar no quadro 4 as categorias de
análise que emergiram da análise das respostas. Há três macro-categorias que foram
identificadas: atividades que exigem interação; atividades conceituais e atividade que
exigem reflexão e ação (vivenciar). Nos dois grupos pesquisados há acentuada referên-
cia as atividades que exigem interação, despontando como a mais importantes, o conví-
vio e a troca de experiências com colegas, seja através de trabalhos em grupo, apresen-
tações de trabalhos em aula, seminários e discussões em grupo como uma das práticas
que mais favorece seu aprendizado. O segundo aspecto relevante é que os pesquisados
atribuem importância as atividades que exigem reflexão e ação, tais com laboratórios e
atividades vivenciais, exercícios práticos, simulação e jogos de empresa. Das atividades
conceituais a de maior contribuição para o processo de aprendizagem foi a realização
do trabalho de conclusão do curso e a dissertação, complementados por leitura de tex-
tos e livros e, as aulas expositivas. 

Discussão dos resultados

Os resultados da pesquisa confirmam o que já defendiam Bu r g oyne e St u a rt (1991).
Enquanto os programas de desenvolvimento gerencial utilizam diversas estratégias de
a p rendizagem formalizadas, acredita-se que conferências, jogos e simulações, pro j e t o s ,
estudos de caso, vivências, leituras guiadas, role playing, seminários, instrução pro g r a m a d a
podem apresentar resultados pro m i s s o res em sua utilização. Além disso, evidencia-se pela
pesquisa sua contribuição no desenvolvimento de competências gerenciais. As atividades
p ropostas provocam uma articulação quase lúdica, mas sistemática, entre teoria e prática,
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Respostas a
Questão

Cada questão referia-se as
Competências desenvolvidas durante o

curso. Capacidade de:

1
Discordo

Totalmente

2
Discordo

parcialmente

3. Não
Concord

o nem
discordo

4
Con

cordo
Parcialm

.

5
Con

cordo
Total

m.
1 resolução de problemas críticos e

tomada de decisões;
0% 3% 0% 64% 33%

2 responder de forma adequada à
situações de imprevisto

0% 3% 10% 54% 33%

3 atuar com segurança e confiança em
ambientes mais complexos,
interdisciplinares e/ou multiculturais;

0% 0% 0% 51% 49%

4 visão sistêmica; 0% 8% 5% 38% 49%
5 aprender 3% 18% 8% 21% 51%
6 gerir de pessoas 3% 8% 21% 33% 36%
7 compartilhar sua aprendizagem 0% 3% 10% 33% 54%
8 ter consciência e visão no campo de sua

atividade profissional
3% 0% 10% 36% 51%

9 auto-crítica 0% 10% 15% 44% 31%

Quadro 3
SÍNTESE DOS RESULTADOS DAS QUESTÕES FECHADAS



acabam por construir oportunidades muito ricas de construção de capacidades. Essas
considerações estabelecem um dos fatos destaques da pesquisa: a contribuição das estratégias
de aprendizagem no desenvolvimento de competências gere n c i a i s .

As abordagens formalizadas apresentam várias negligências; em particular sua abs-
trata, imparcial e artificial natureza, que não consegue compensar e/ou atingir a reali-
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Mestrado Especialização
Atividades que exigem interação Atividades que exigem interação

1. Seminários;  
2. Trabalhos em grupo;
3. Troca de experiência (convívio) com colegas;
4. Leitura, discussão e análise de artigos e livros, de
casos dos próprios colegas;
5. Apresentação de trabalhos e a discussão de
conteúdos no grande grupo;
6. O network gerado com os colegas e em pleno
funcionamento até hoje;
7. Intercâmbio com professores de outras
Universidades;
8. Palestras com convidados externos;
9. Professores provocativos, questionadores, que
levavam a pensar sobre as coisas sob diferentes ângulos.

1. Trabalhos em Grupo: pois estes contribuíram para
a interação e maior conhecimento das atividades
realizadas pelas outras áreas da empresa, e sua
importância para o sucesso dela; diversificação dos
elementos do grupo (heterogeneidade) foi importante;
por exercitarem situações muitas vezes reais e
pertinentes a sua função na empresa; por possibilitar o
“conhecimento comportamental e mais profundo das
pessoas.”
2. Debates, Apresentações de Trabalhos E
Seminários: por propiciar a integração com outros
departamentos, discutir processos produtivos da
empresa. Debates em aula, com abordagem de assuntos
no mínimo polêmicos, os quais ajudaram a identificar
pontos de vistas diferentes, porém conduzindo os
participantes a busca de uma solução alternativa de
consenso.

Atividades que exigissem a reflexão e a ação (vivenciar) Atividades que exigissem a reflexão e a ação (vivenciar)
1. Estudo de casos
2. Jogo de empresas: Jogo de empresas representa
uma oportunidade ótima de avaliar os conceitos
adquiridos em aula, outras atividades semelhantes
seriam importantes;
3. Exercícios práticos;
4. Viagem à França (módulo internacional – França)
5. O estudo e sua utilização no cotidiano da
informação -posta em prática no dia-a-dia;
6. Laboratórios e atividades vivenciais com forte
relação entre os conteúdos teóricos e a prática;
7. Atividades de conclusão das disciplinas
8. Métodos prático de pesquisa;  
9. Combinação da exposição verbal associada a um
recurso visual (filmes).

1. Estudo de Casos: pelo grande envolvimento que
exige exigindo o conhecimento e aprendizagem em
outras áreas. Por se tratarem de Casos Reais;
2. Jogos de Empresas;
3. Simulações de Empresas;
4. Exercícios Práticos: envolvendo, por exemplo,
custos, planejamento estratégico; estudo de processos da
empresa, de análises e decisões de investimentos para
definição de projetos; metodologias de custos aplicadas a
empresa; eram interessantes por se “ver na prática o que
acontece na teoria”; onde em certas situações no papel de
lideres e em outras liderados; porque ocorre integração.

Atividades Conceituais Atividades Conceituais

Desenvolvimento da dissertação Trabalho De Conclusão.
1. Aulas expositivas;
2. Teoria;
3. Informação e decisão;
4. Manejo do “valor” sob a ótica financeira;
5. Marketing;
6. Módulo de estratégia empresarial: O módulo de
gestão estratégica contribuiu para a formação de uma
visão mais integrada dos diversos elementos envolvidos
na gestão de empresas.

1. Aulas expositivas com exemplos práticos;
2. As aulas devido a qualificação dos professores;
3. Comparações de atividades e pesquisas.

Quadro 4
SÍNTESE DOS RESULTADOS DA QUESTÃO DE PERGUNTA ABERTA



dade dos procedimentos gerenciais com seus problemas e temas cotidianos (Bu r g oyne e
St u a rt, 1991), pois o foco deste esforço está apenas na entrega de uma ampla gama de
conhecimento (conceitual) e habilidades nos vários campos e disciplinas funcionais de
a d m i n i s t r a ç ã o.

A percepção dos pesquisados de que o trabalho em grupo, exe rcícios práticos em aula,
jogos de empresa e estudos de caso facilitaram sua aprendizagem e desenvolvimento de
competência também confirma o que diz Raelin (1997): além da instrução em sala de aula,
o outro modo predominante de desenvolvimento de gerentes ocorre pela experiência. As
t rocas , as vivências através de exe rcícios práticos, simulações e jogos, possibilitam a expe-
riência e a socialização e compartilhamento de conhecimento. Isto re vela que as dinâmicas
e atividades que oportunizaram mais proximidade entre conteúdos teóricos, de um lado, e
o contexto das atividades profissionais dos participantes, de outro, resultou geralmente em
m e l h o res condições para formação de competências gere n c i a i s .

A aproximação dos conteúdos teóricos de contextos e atividades profissionais específi-
cas e reais gerou um ambiente mais propício à formação de competências gerenciais efeti-
vas. 

Em muitos casos, infelizmente, sala de aula e experiências de desenvolvimento no
“mundo re a l” são vistos como tipicamente independentes, é como se não houvesse nen-
huma necessidade de se associar a teoria com a prática. Por outro lado, apre n d i z a g e m
baseada na ação funde deliberadamente a teoria com a prática e reconhece a interseção de
formas explícitas e tácitas de saber a níveis individuais e coletivos. Reconhece que a apre n-
dizagem é adquirida por meio da prática e pode acontecer enquanto se trabalha, através das
t a refas ou de re l a ç õ e s .

Neste caso, as estratégias de aprendizagem e os recursos didáticos utilizados no curso
em questão, conforme os respondentes, lhes possibilitaram a troca de idéias, ter uma visão
sistêmica da organização e associarem a suas experiências a teoria e vive - ve r s a .

Essa constatação encaminha uma consideração re l e vante: a estratégia de apre n d i z a g e m
p a rece ser tão ou mais importante que os conteúdos específicos das disciplinas e seminá-
rios, pelo menos no que se re f e re ao desenvolvimento de um certo tipo de competências.

O estudo leva a uma reflexão: se acreditarmos que conhecimento é algo que é armaze-
nado, seja como numa biblioteca ou então no cére b ro (Wenger e Lave, 1998), então faria
sentido compactá-lo e apresentá-lo de um modo sucinto e articulado aos estudantes.
Porém, se conhecimento é visto como surgindo de uma participação ativa no aparato de
nossa vida cotidiana e de trabalho, e é isso que a pesquisa re vela, então teríamos que
ampliar o formato convencional da sala de aula e, realmente, interpretar o local de trabal-
ho como um lugar que oport u n i ze o ato de apre n d e r. Isso remete a outra idéia:

“Em lugar de enfatizar habilidades técnicas, a aprendizagem na ação concentra-se no desenvol -
vimento de comportamentos fundamentais de liderança e aprender a aprender através de ativi -
dades. Se nossos gerentes realmente são visivelmente míopes por causa de sua perspectiva dema -
siadamente técnica ao resolver problemas organizacionais, a aprendizagem na ação pode merecer
bem um olhar mais profundo e atento.” (Raelin, 1993).
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Uma questão apontada anteriormente é a colisão entre a cultura-expectativas acadêmi-
ca e cultura-expectativas gerenciais. A dificuldade de transferência e aplicação do
conhecimento para a realidade do ambiente de trabalho (Ruas, 2001a) e a relevância
das matérias de programa para com as necessidades organizacionais individuais dos
gerentes, representa dificuldades adicionais. Neste caso, o curso por ser in company
conseguiu atender algumas das expectativas da empresa e dos participantes à medida
que, além de disciplinas específicas, foram desenvolvidos exercícios progressivos para
discussão do planejamento estratégico e alguns processos da organização. Este aspecto
foi mencionado pelos pesquisados como extremamente positivo e decisivo em seu pro-
cesso de aprendizagem. A aproximação dos conteúdos teóricos de seu contexto e ativi-
dades profissionais resultou em maior consistência no ambiente para formação de com-
petências gerenciais.

Reforçando este posicionamento, a literatura enfatiza atualmente perspectivas sistê-
micas e integradas no desenvolvimento gerencial. Tais visões defendem políticas, abor-
dagens e práticas que localizam a formação gerencial dentro de seu amplo contexto téc-
nico, social, político e cultural, e reconhecem o papel de ambos fatores, o individual e
organizacional. A visão que prevalece é a de que objetivos e atividades do desenvolvi-
mento gerencial precisam estar fundamentados numa estratégia organizacional, ajusta-
dos a uma estrutura organizacional, e flexíveis o bastante para mudarem com a organi-
zação e com o próprio desenvolvimento gerencial.

IV. – A CRIAÇÃO DE COMUNIDADES DE PRÁTICA :
DISCUTINDO UMA CONCEPÇÃO PARA OS CURSOS NA PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

Os resultados obtidos no estudo exploratório, a literatura sobre aprendizagem informal
e comunidades de prática e sua estreita relação com a aprendizagem na ação, nortearam
a discussão que aqui se iniciará: cursos de especialização em administração com uma
concepção e organização voltada para criação de Comunidade de Prática.

A proposta aqui apresentada buscou referências em Raelin (1997) que propõe um
modelo calcado na aprendizagem baseada no trabalho (word based learning). O mode-
lo deste autor é postulado na simples idéia que aprendizagem pode ser adquirida por
meio da prática. Raelin propõe que sejam fundidas deliberadamente a teoria com prá-
tica e reconhece a interseção de formas explícitas e tácitas de saber. De acordo com ele
há oito modalidades de aprendizagem neste modelo. Sua proposta concentra-se em três
estratégias de ação e são apresentadas como: aprendizagem na ação, ciência da ação e
comunidades de prática.

Embora atualmente exista uma fonte rica de conhecimento para nos ajudar a enten-
der como aprendizagem baseada no trabalho acontece e pode ser facilitada, precisamos
de uma concepção que possa integrar as muitas tradições que estão por trás de sua
construção (Raelin, 1998). Ao aqui tentar desenvolver esta concepção, incorporou-se
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duas dimensões fundamentais para o processo de aprendizagem na ação: teoria e modos
de prática de aprender e, formas explícitas e tácitas de conhecimento.

Desde que a teoria possa ser vista como uma estrutura que desafia as suposições da
prática, faz sentido combinar o modo de aprender com a ação. A conexão entre as
intenções do professor e a compreensão dos estudantes é melhor alcançada pela ação.
Praticar é o processo pelo qual os indivíduos adquirem e praticam seu aprendizado
(Schön, 1983).

Além da teoria e da prática, a outra dimensão incorporada foi a distinção entre for-
mas explícitas e tácitas de conhecimento. Aprendizagem na ação requer uma epistemo-
logia de prática que busca não somente explorar as instruções explícitas e diretrizes dis-
poníveis no local de trabalho, mas também os processos tácitos invocados pessoalmen-
te pelos gerentes, como eles re s o l vem os problemas de gerenciamento diário.
Conhecimento explícito é a forma classificada familiar que é transmissível pela lingua-
gem formal e sistemática. Conhecimento tácito é o componente de conhecimento que
não é facilmente relatado, à medida que está profundamente vinculado a ação e impli-
cado num contexto específico (Polanyi, 1966). Em outras palavras, embora os indiví-
duos possam ser educados no que eles fazem, eles não têm facilidade para descrever o
que eles sabem (Pleasants, 1996).

Assim, há dois níveis de atividade nos quais se aprende pela ação e pelo trabalho.
Um deles é que se pode aprender num nível individual quando a interseção entre os
modos de aprendizagem e as formas de conhecimento desafiam as estruturas pessoais
de ação. Porém, aprender numa extensão de aprendizagem que vá além da individual
já diz respeito a outro nível, o da aprendizagem num nível coletivo. Este nível é consti-
tuído por colegas de trabalho, estejam eles presentes dentro ou fora da sua unidade de
trabalho ou sala de aula. Níveis estes que podem ser identificados nas comunidades de
prática.

Os quadros 5 e 6 exibem as matrizes que descrevem quatro tipos de aprendizagem
do nível individual e quatro do nível coletivo. Devido às limitações espaciais, esta
matriz não é projetada para dar conta de um tratamento teórico de cada tipo, mas para
dar ao leitor uma idéia do modelo em prática. 

Quadro 5
UM MODELO DE APRENDIZAGEM BASEADA NO TRABALHO (NÍVEL INDIVIDUAL)
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MODOS DE FORMAS DE CONHECIMENTO
APRENDIZAGEM EXPLICITO TACITO

TEORIA Conceituação Experimentação
PRÁTICA Reflexão Experiência



Quadro 6
UM MODELO DE APRENDIZAGEM BASEADA NO TRABALHO (NÍVEL COLETIVO)

Como se pode verificar o modelo não tem nenhuma sucessão fixa uma vez que as
modalidades de aprendizagem dependem de um número qualquer de condições, tais
como o nível de prontidão dos estudantes, as forças e preferências do facilitador(es)e
professor(es), ou as práticas transmitidas pela unidade de trabalho ou pela organiza-
ção. Como regra, porém, se os estudantes possuírem um conhecimento e/ou expe-
riência especializada, é mais ameaçador expor as suas suposições tácitas do que ter que
articular as suas convicções explícitas. 

Desta forma, sugere-se que o curso constitua-se de quatro grandes fases inter-rela-
cionadas (vide ilustração no final do artigo – figura 1):
(1) Fase Investigação: caracteriza-se mais por uma sondagem e reconhecimento do

programa do curso e seus objetivos. O objetivo também é principalmente o de esta-
belecer um contrato de aprendizagem e o reconhecimento do valor da filosofia da
aprendizagem na ação. Nesta fase preliminar os participantes adaptam-se e com-
preendem os objetivos do desenvolvimento de um projeto na prática com vistas à
realização de um trabalho de conclusão de curso. Lançam as primeiras perguntas de
investigação que serão discutidas com seu orientador e sua organização. Estabelecem
um processo inicial de reflexão sobre a área de interesse na qual o projeto será desen-
volvido – e que deve necessariamente resultar num trabalho de conclusão.
(2) Fase de Exploração: é a mais significativa. Depende do ritmo do aluno e de seu
planejamento, bem como do fluxo das disciplinas. Os alunos são auxiliados a explo-
rar a provável área de estudo, avaliar sua experiência prévia, identificar um projeto
satisfatório e preparar contrato de aprendizagem detalhado para seu programa de
trabalho. Os participantes escolhem uma competência gerencial que entendam
possa ser desenvolvida.Definem o foco do projeto e suas etapas. São subsidiados
com conteúdos e experiências voltados para noção de aprendizagem ação e compe-
tências gerenciais.

(3) Fase de desenvolvimento: é a mais longa de todo o programa. Envolve os partici-
pantes, se necessário sua equipe no local de trabalho, o orientador e, ainda, se ele
decidir um mentor no local de trabalho. Os participantes apresentam um crono-
grama detalhado do desenvolvimento do projeto, bem como relatórios parciais,
incluindo um diário de aprendizagem3 (que iniciou já na primeira fase). Terão opor-

__________

3. Um instrumento complementar para ajudar os participantes a refletirem mais sobre seu
desenvolvimento individual é o diário. Escrever um diário propicia uma oportunidade para 
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MODOS DE FORMAS DE CONHECIMENTO
APRENDIZAGEM EXPLICITO TACITO

TEORIA Ciência aplicada Aprendizagem na ação
PRÁTICA Ciência da Ação Comunidades de prática



tunidade para experimentar novas teorias colocando-as em prática e obter o supor-
te de uma equipe de aprendizagem (Orientador, Mentor e colegas e/ou algum expert
da empresa)

(4) Fase da Demonstração: ocorre a preparação de material do projeto para avaliação
final.. Os participantes devem revisar como suas teorias eram aplicadas na prática e
solicita-se que preparem um relatório que detalhe as aprendizagens e competências
obtidas na experiência. Além disso, ocorre a apresentação formal das conclusões
(trabalho final do curso) para colegas de aula, empresas ou mentor, orientador, e
para outros executivos interessados, sinalizando as mudanças, competências desen-
volvidas e aprendizagens adquiridas.

Figura 1
SUGESTÃO DE DESENHO DE CURSO

Fonte: os autores.

O programa avança gradativamente para um nível de atividade no qual é solicitado aos
participantes que pratiquem intencionalmente algumas de suas novas idéias. O modo
de subsidiar este tipo de aprendizagem é o de trabalhar em projetos apoiados pela e na

__________

os alunos romperem como seus modos habituais de pensar e fazer, através da reflexão
(Lukinsky, 1990). Os diários ajudam aos participantes a filtrar lições de experiência e lhes
ajudam a localizar sua aprendizagem, sejam de lições importantes, tendências ou padrões
(Cell, 1984). O diário ou diário de bordo ou ainda, diário de aprendizagem, propicia e
incentiva a disciplina aos participantes a refletirem sistematicamente suas experiências

112 ANTONELLO CLAUDIA SIMONE, RUAS ROBERTO



organização – associados ao trabalho de conclusão – e que podem representar qualquer
problema em situações atuais ou oportunidades para melhoria.

Pode-se controlar a identificação de projetos usando métodos convencionais da
ciência aplicada e para tanto é imprescindível disciplinas e orientação sobre métodos e
técnicas de pesquisa. Os participantes podem trabalhar em projetos com um funciona-
mento individual ou como parte de uma equipe/grupo. Em ambos casos, eles podem
complementar sua aprendizagem por encontrar-se em equipes de aprendizagem na
ação, bem como um modo para os ajudá-los a questionar sua experiência em tempo real
(Pedler, 1991). O plano e ações inclusos no projeto e trabalho de conclusão são avalia-
dos em sua efetividade.

Tomando como parâmetro o estudo exploratório realizado e literatura sobre o
assunto, sugere-se que as disciplinas utilizem, como estratégias de aprendizagem e
recursos didáticos, trabalhos em grupo, exercícios práticos, jogos de empresa, estudo de
caso e simulações, pois estes, facilitam a aprendizagem informal; compartilhamento de
experiência, informações e conhecimento; bem como a socialização de seus partici-
pantes, criando assim ambiente para geração de comunidades de prática.

Para explorar os aspecto da aprendizagem informal, as discussões podem evoluir do
nível puramente conceitual à reflexões relativas ao uso das idéias na prática. Os partici-
pantes precisam ser encorajados a trazerem experiências de seu ambiente de trabalho,
verificarem ou desafiarem algumas das teorias sob revisão, sejam vinculadas ao seu pro-
jeto ou em trabalhos desenvolvidos nas disciplinas. Durante o curso são incentivados a
observarem a si próprios, aos demais na prática e, a tentar tornarem-se mais sensíveis
ao como e por que seu desempenho ocorre de determinado modo. Em particular,
devem tentar refletir que teorias tácitas realmente são utilizadas na prática, como estas
teorias contrapõem-se as novas teorias introduzidas no programa e, se as pessoas na ver-
dade se comportam constantemente de acordo com as teorias as quais aderem. 

Pode ser difícil para alguns participantes se ocuparem dos componentes reflexivos
descritos sem a ajuda de um colega e/ou um mentor. Estes papéis de “mentores” podem
ser críticos para os participantes experimentarem novos comportamentos no local de
trabalho e aprenderem com suas experiências. Alguns programas propõem três papéis
de mentor: o conselheiro de processo, representado por um profissional de RH que
reúne os participantes pessoalmente e por telefone durante a experiência do curso; cole-
gas do curso que trabalham um com outro no sentido de experimentar e refletir sobre
as experiências de sala de aula; e pares na organização que ajudam os participantes a
transferirem aprendizagens para o local de trabalho (Burnside e Guthrie, 1992).

Como foi dito a aprendizagem informal resulta diretamente de atividades relacio-
nadas com o trabalho e se dá nos interstícios e espaços da vida organizacional. Ao suge-
rir esta concepção de formação está se intercambiando com o ambiente de ensino um
pouco destes espaços. A relação e interação interpessoal em processos sociais básicos
sugeridos para o curso tais como: resolução de problemas formal e informal em grupos;
desenvolvimento de projetos, a reflexão na experiência, a aplicação da aprendizagem em
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prática, a realização do confronto dos gaps entre as atividades profissionais e a realida-
de, a possibilidade de aprender com colegas culminam ou no mínimo favorecem o sur-
gimento ou criação de uma comunidade de prática.

Finalmente, o último ponto a realçar, trata-se da relação das comunidades de prática
com o desenvolvimento de competências. “Competência gerencial é a capacidade de
mobilizar, integrar e colocar em ação conhecimentos, habilidades e atributos a fim de atin -
gir/superar desempenhos configurados nas atribuições”(Ruas, 2002). Parte-se da noção de
que a competência não é um estado nem um saber que se possui, nem uma aquisição
de formação. Ela só é compreensível – e suscetível de ser produzida – “na ação”. Daí seu
caráter finalizado, contextual e contingente. Neste sentido é que as competências são
emergentes dos contextos da ação gerencial (e não prévias). Significa que a produção de
competências supõe uma situação de comunicação e de aprendizagem: a competência
do gerente é fruto de uma nova combinação, obtida por confrontação com outros
“saber-fazer”. Não é possível haver competência na ausência de interação e transação
(Boterf, 1999). A Comunidade de Prática é ambiente propício para o desenvolvimento
de competências por disponibilizar espaço e contexto para interação, trocas, ação e prá-
ticas. Além disso, os conhecimento e competências quando adquiridos em ambiente
sociais concretos, normalmente ocorrem em CoPs, ou seja, não se pode dissociar as
competências do tecido social que as apóia como disseram Brown e Duguid (1999,
2000).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A evolução recente nas teorias das organizações bem como nos princípios e práticas de
gestão constitui um contexto favorável à busca de novos modelos e estratégias de apren-
dizagem nas organizações e nos programas de formação gerencial. Presencia-se cada vez
mais uma integração entre o campo da formação e o campo da organização, o que leva
a uma articulação das situações de aprendizagem com as situações de trabalho. Uma das
perspectivas que mais tem favorecido esta integração é a que encara a formação como
um investimento produtivo, integrada a decisão política e a estratégia geral da organi-
zação.

Desta forma, os planos de formação e desenvolvimento tendem a articular-se estrei-
tamente com o plano estratégico da empresa. Entretanto, mesmo associados a uma
dimensão estratégica, precisam assumir formas concretas como por exemplo iniciativas
para resolução de problemas ou para desenvolvimento de novos projetos e, porque não,
de comunidades de prática como este artigo propõe.

A concepção de curso aqui sugerida integra simultaneamente as dimensões forma-
ção, investigação e ação. Esta e outras modalidades de formação que se desenvolvem no
interior das próprias organizações, ainda que não confinadas aos seus espaços e aos
saberes, como é o caso das comunidades de prática, constituem um claro exemplo da
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emergência de novos paradigmas no campo da aprendizagem gerencial e organizacio-
nal que tem pontos de contato com o que se passou no estudo das organizações e
gestão.

Também, é neste contexto, considerando a dimensão da aprendizagem organizacio-
nal e a formação de competências que se valorizam cada vez mais as modalidades que
favorecem a capacidade dos indivíduos nas organizações “produzirem” seu próprio
conhecimento , seja através dos métodos autobiográficos e formação experiencial, quer
através da aprendizagem na ação, informal, por projetos, histórias de aprendizagem e
outros modelos de auto-formação.

A ação gerencial tem lugar em ambientes sociais, marcados pela singularidade e
incerteza nos quais se cruzam objetivos organizacionais, a procura social e os próprios
interesses dos indivíduos. A aquisição de um conjunto de saberes, a interiorização de
um conjunto de valores e o domínio de um conjunto de gestos técnicos não se tratam
de pré-requisitos simples e linearmente transferíveis, determinando a ação gerencial. Os
saberes anteriormente adquiridos constituem um “stock” de recursos que podem ser
mobilizados segundo modalidades e configurações muito diversas. É isto que explica o
fato de que o conhecimento e o saber prévio ao exercício gerencial (ou como alguns
denominam, qualificação), não garante a competência. A criação de CoP como concep-
ção para programas de pós-graduação lato sensu em administração é uma tentativa de
articular a formação gerencial, a aprendizagem em ação e o desenvolvimento de com-
petências gerenciais.

A comunidade de prática não é um conceito novo, mas sim assumiu recentemente
especial importância. As organizações estão empenhadas em lhes atribuir um papel
mais central e de adotar uma abordagem intencional relativa à sua criação. A justifica-
tiva para isto reside na crença de que “o conhecimento é um ato de participação” e que
são aqueles que o produzem e o usam no dia-a-dia que o deveriam gerir. Um sistema
social de aprendizagem é composto por várias comunidades de prática e também pelas
relações e interações entre elas.

Assim, para construir um sistema social de aprendizagem é preciso, primeiro, desen-
volver comunidades e, depois disso, ajudá-las a aperfeiçoar as suas ligações. Para desen-
volver comunidades de prática há três aspectos a considerar: a criação de um sentido de
empreendimento comum, a renovação do compromisso mútuo, e o desenvolvimento
de um repertório partilhado de conceitos, ferramentas, linguagem e histórias. Entende-
se que o curso de especialização em administração, sem deixar de ser uma oportunida-
de desenvolvimento gerencial formalmente projetada, poderá dar excelentes contribui-
ções na árdua tarefa de tecer estas “teias de participação” – Cops – contemplando ainda,
a articulação entre a aprendizagem formal e informal.

O tema é instigante e nos oferece algumas indagações para reflexão, entre elas: quais
os riscos da organização interferir e buscar o controle de processos informais de apren-
dizagem e assim “sufocá-los?”; há infraestrutura e condições para que os professores,
orientadores e mentores estejam engajados e articulados entre si para realização de um
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tipo de trabalho que exige esta concepção de curso?; quais seriam os resultados desta
concepção de programa em cursos que não o “in company?”. Ficam estas e quem sabe
outras questões levantadas pelo próprio leitor para futuros debates.
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