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Resumo 

Serve o presente documento para apresentar o trabalho desenvolvido pelo aluno Miguel 

João Ramalho Vicente do Mestrado Integrado em Engenharia Informática e Computação 

(MIEIC) da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) no contexto do 

seu Projecto de final de curso, desenvolvido entre as datas 18 de Fevereiro de 2008 e 30 de 

Junho de 2008, na Microsoft Portugal, e sob a orientação do Prof. António Carvalho Brito, 

da FEUP, e Vítor Santos, Microsoft Portugal. 

 

O projecto pretendeu desenvolver uma solução de encontro, e suporte, ao objectivo de 

uma Organização Aprendente, tendo como base um artigo desenvolvido por Vítor Santos e 

Luís Amaral. 

 

Numa primeira fase, e definidas as áreas basilares do estudo (organizações aprendentes, 

organizações e gestão do conhecimento, gestão da aprendizagem, teoria da aprendizagem e 

comunidades de criação de valor), foi efectuada uma exaustiva investigação teórica sobre 

cada uma destas, definindo e resumindo os seus princípios fundamentais de encontro a uma 

solução que suporte uma verdadeira Organização Aprendente. Com base nesta análise, foi 

definida uma análise do problema em questão, e do estado da arte actual frente às 

necessidades referidas por um conjunto de objectivos de alto nível estabelecidos. Esta 

análise resultou na identificação de um conjunto de 23 pontos a que uma estratégia de 

sucesso deve responder. O modelo original, após a sua explicação, foi sujeito a um caso 

base para verificar a sua aplicabilidade num âmbito controlado. Foi então confrontado com 

os 23 pontos identificados, e foi encontrado um conjunto de falhas estruturais que 

comprometiam o sucesso do modelo. Estas falhas estruturais foram endereçadas na forma 

de um novo modelo de solução, que é apresentado no final deste relatório. 

 

No que diz respeito aos objectivos do Projecto, pode-se considerar que foram atingidos 

na sua plenitude, tanto no que diz respeito ao estudo e investigação do modelo conceptual 

original, como na definição de uma proposta de solução para as falhas encontradas. 

 

O passo seguinte será o desenvolvimento do próprio sistema que implemente a 

estratégia apresentada. 
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Capítulo 1 

 Introdução 

1.1 Contexto 

O estudo documentado neste relatório tem como objectivo documentar o trabalho 

desenvolvido pelo aluno do Mestrado Integrado em Engenharia Informática e Computação 

(MIEIC) da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) no contexto do 

seu Projecto de final de curso.  

 Este decorreu no período compreendido entre 18 de Fevereiro e 30 de Junho de 

2008, tendo sido realizado na subsidiária portuguesa da Microsoft Corporation, de seu 

nome MSFT, Lda .(será doravante referida como Microsoft Portugal) , tendo tido o 

privilégio da orientação, por parte da FEUP, do Prof. António Carvalho Brito, e da parte da 

Microsoft Portugal, a orientação e apoio de Vítor Santos. 

1.2 Problema a estudar e objectivos para o mesmo 

O problema a estudar está ligado ao conceito de Organizações Aprendentes, e o seu 

potencial para a criação de um valor superior nas organizações actuais, por meio do 

desenvolvimento do seu activo mais precioso: o conhecimento. 

 

 Com base numa proposta originalmente definida por Vítor Santos e Luís Amaral no 

seu trabalho “O jogo e a alternância de papéis formando/formador como facilitadores 

do processo de aprendizagem nas organizações”, este estudo pretende analisar 

detalhadamente todas as forças envolvidas nesta proposta, através de uma exaustiva busca 

por fundamentos teóricos para uma correcta análise, confrontar essas forças com o modelo 

original proposto e, finalmente, sugerir alterações a esse modelo que permitam responder 

às necessidades indicadas. 
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 Não é o objectivo deste trabalho, até pela fatia temporal que ocupa, a 

implementação de um sistema que responda às necessidades estudadas, mas sim um estudo 

intensivo do modelo teórico-científico que este engloba, e o estudo do seu 

desenvolvimento e implementação. A complexidade das implicações neste modelo, e a 

fatia temporal ocupada por este projecto, impossibilitam este propósito. 

1.3 Apresentação da Microsoft Portugal 

 

 
 

Figura 1.1: Logotipo da Microsoft Portugal 

 

 A Microsoft Portugal é a subsidiária, em Portugal, da Microsoft Corporation, 

empresa fundada em 1975, por William Gates III e Paul G. Allen, nos Estados Unidos da 

América [MIC08a]. O principal objectivo da Microsoft é a criação de software para 

computadores pessoais e outros dispositivos com capacidade de processamento. 

 No que diz respeito à Microsoft Portugal, foi fundada em 1990 com o nome MSFT 

Lda., com sede em Porto Salvo (TagusPark), e opera em 7 áreas distintas [MIC08b]: 

  

 Servidores e Ferramentas de Desenvolvimento – Windows Server & Visual Studio 

Tools;  

 Soluções de Negócio – Dynamics NAV e Microsoft CRM; 

 Sistema operativo cliente - Windows; 

 Soluções de Produtividade e Colaboração – Office System; 

 Soluções de mobilidade – Windows Mobile 

 Soluções de Entretenimento e Hardware – Xbox 

 Serviços Online Conteúdos media – Windows Live e MSN 

 

 Complementarmente, a Microsoft Portugal reconhece que estes segmentos estão 

divididos por um conjunto de mercados distintos, e a sua própria estrutura interna 

representa uma conjugação entre as áreas acima referidas e os segmentos aqui 

identificados: 

 

• Grandes Empresas e Parceiros Empresariais 

• Sector Público (Governo Central e Local, Educação) 

• Pequenas e Médias Empresas e Canal de Parceiros 

• Construtores de Equipamentos (OEM – Original Equipment Manufacturers) 
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• O sector de grande consumo é endereçado em separado, através da divisão 

entretenimento e hardware  

 

 Entre os seus maiores investimentos em Portugal encontra-se a criação de um 

centro europeu de suporte telefónico, que prestam suporte por este meio de comunicação a 

países da Europa, África e Médio Oriente, mas o investimento mais reconhecido foi a 

criação de um Centro de Investigação e Desenvolvimento da Fala (MLDC: Microsoft 

Language Development Center), que foi o primeiro centro de I&D da Microsoft 

Corporation fora do seu país de origem, os EUA, e que pretende concretizar a estratégia de 

expansão da empresa no mercado da Europa e América Latina, no que diz respeito às 

tecnologias de síntese e reconhecimento da fala. Recentemente, foi ainda adquirida a 

Mobicomp, uma empresa de desenvolvimento de soluções para dispositivos móveis, e que 

irá completar o triângulo de investimentos da Microsoft em Portugal. 

 

 A Microsoft é reconhecida como líder mundial no desenvolvimento e 

comercialização de soluções de software para todo o tipo de mercados, tendo o volume de 

facturação da Microsoft Portugal atingido o valor de 222,246 milhões de euros no ano de 

2007. A importância da empresa no mercado nacional traduz-se num estudo publicado pela 

IDC Portugal no último ano, que refere que por cada euro que a Microsoft obtém de 

receitas, o ecossistema da empresa gera 10,6 euros de riqueza [SEM08]. 

1.4 Enquadramento do projecto na Microsoft Portugal 

 Este projecto, e o seu desenvolvimento, enquadram-se no departamento da 

Microsoft Portugal com o nome “Departamento de Apoio ao Desenvolvimento e 

Academias”, que gere entre outras funções, a relação com os meios Universitários, pela 

pessoa de Vítor Santos (Academic Computer Science Manager). 

 O contexto do estudo apresentado relaciona-se com a empresa em toda a sua 

filosofia, pois a Microsoft Portugal apresenta-se como uma empresa que pode aplicar os 

princípios de uma verdadeira Organização Aprendente, e da parte dos Recursos Humanos 

da empresa, responsáveis pela formação e desenvolvimento dos seus elementos, existe um 

grande interesse nesta área de desenvolvimento do conhecimento. 

 Vários dos requisitos necessários, externos a qualquer sistema e que têm de ser 

endereçados pela própria organização, são já respondidos pela Microsoft Portugal, que vê o 

conhecimento como uma força colectiva ao serviço da organização, sendo uma das 

principais preocupações da empresa a partilha de informação e conhecimento de uma 

forma eficaz, e capaz de gerar valor para toda a organização. 

1.5 Organização e temas abordados no presente relatório 
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 Este documento encontra-se dividido em 5 partes constituintes, que se recomendam 

de leitura sequencial, pois o estudo encontra-se desenvolvido de uma forma construtiva ao 

longo do documento. 

 O primeiro capítulo, e o presente, pretende apresentar uma introdução e contexto 

para o problema a estudar. 

 O segundo capítulo é o que possui mais conteúdo, e também o mais complexo, 

sendo a base para todos os seguintes. É feita e apresentada uma investigação intensiva 

sobre as 5 bases do problema que é endereçado, e neste capítulo – de acordo com o seu 

objectivo de enquadramento teórico – estão também as bases para a solução que será 

desenvolvida. 

 O terceiro capítulo define o problema real endereçado por este estudo, e o estado da 

arte actual de cada uma das disciplinas base. É também apresentada uma visão unificadora 

do problema, conjugando as dificuldades sentidas por cada uma das disciplinas, e ainda 

feito um levantamento e análise das soluções que já existem actualmente. 

 O quarto capítulo define o modelo de solução proposto, começando por endereçar e 

avaliar a proposta original e, seguidamente, apresentar um novo modelo de solução para o 

problema que responde às necessidades não satisfeitas pelo original. 

 Finalmente, o quinto capítulo oferece uma visão de conclusão sobre o estudo, e 

referindo ainda algumas perspectivas de futuro desenvolvimento sobre a base que fica 

completa. 
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Capítulo 2 

 Enquadramento Teórico 

2.1 A organização e o conhecimento 

2.1.1 A organização actual 

As organizações (e a sua forma mais divulgada, a empresa), são reconhecidas como 

um dos pilares mais importantes da sociedade moderna, não apenas a nível económico, 

mas social, cultural e científico. São os blocos que constituem a forma básica de acção por 

parte de indivíduos, com um fim comum. Religiões, impérios, governos, empresas, grupos 

desportivos, ou tão simplesmente uma associação de pais de uma vulgar escola secundária, 

são exemplos comuns de organizações, que diferem na sua dimensão, no seu impacto, no 

seu poderio. Mas não no seu princípio basilar: o conjunto de indivíduos com um (ou mais) 

propósito(s) que os une, e a capacidade de acção conjunta possível. O tecido social é 

definido por estas, à medida que os indivíduos se juntam ou deixam de pertencer a uma 

organização, mas as próprias são também definidas pelos contextos em que se integram e 

se estabelecem [AR06].  

Este Projecto refere e fundamenta um contexto actual que possibilita um novo ciclo 

de vida das organizações e, num cenário mais concreto, na forma de empresa. O estudo 

apresentado, apesar de maioritariamente direccionado à empresa, pode ser generalizável à 

sua base geral, a organização e estruturas sociais que assumam esta forma. É por isso que, 

ao longo do texto, casos em que se possa associar directamente a uma empresa, esta é 

referida como a sua superior: a organização. 

 

As organizações actuais, e em concreto as empresas, enfrentam desafios exigentes, 

com origem nos mais variados factores, mas a constante complexidade e até 
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imprevisibilidade dos meios em que actuam é sem dúvida um dos mais determinantes. O 

sucesso sustentável de uma organização não reside na sua história ou mesmo competências 

actuais, mas sim na sua capacidade de se reinventar e adaptar, na capacidade de se 

reposicionar constantemente frente a estes mercados tão dinâmicos. Este contexto levou à 

adopção de estratégias como, a título de exemplo, a “Customização em Massa” [AN06], 

em que se defende que o futuro da indústria de produtos não está num conjunto reduzido 

de produtos “padrão” para uma audiência em grande número, mas que as pessoas cada vez 

mais desejam um produto personalizado e único, portanto as organizações devem apostar 

na disponibilização de um grande conjunto de produtos, destinados provavelmente a 

audiências muito reduzidas e específicas - estratégia também conhecida como “Long Tail”. 

Adicionalmente, o foco cada vez mais exigido na qualidade dos produtos e serviços 

prestados torna a tarefa das organizações extremamente custosa, frente a mercados com a 

dinâmica e complexidade referidas. 

Este é, actualmente, o maior dilema das organizações: dominar e lidar com a 

complexidade é extremamente exigente, a flexibilidade e capacidade de adaptação exigidas 

tornam-se de difícil obtenção quando a qualidade e precisão são requeridas, e ser preciso é 

custoso num ambiente tão dinâmico. [TTB01] 

  Na verdade, este não é um problema único às organizações, mas sim algo que está 

presente na Natureza em geral. A capacidade de lidar em simultâneo com ambientes 

dinâmicos (e imprevisíveis), de elevada complexidade, e fazê-lo com precisão e qualidade 

está presente em todos os organismos que nos rodeiam, e a própria Teoria da Evolução 

assenta neste pressuposto. 

Felizmente, a Natureza também se encarregou de nos dotar de ferramentas para 

lidar com esta realidade: a inteligência e, tão ou mais importante que esta, o conhecimento. 

Ferramentas que são também a chave do sucesso das organizações. 

2.1.2 O valor do conhecimento para a organização 

Quando analisamos os factores que podem influenciar o desempenho de uma 

organização e conferir-lhe uma vantagem competitiva sobre os seus concorrentes, aos 

olhos da visão clássica [BRa], falamos do conhecido modelo das 5 forças de Michael 

Porter: poder negocial dos clientes, poder negocial dos fornecedores, ameaça de novos 

concorrentes, ameaça de produtos substitutos e, finalmente, o grau de rivalidade entre a 

organização e suas concorrentes [EMP08]. Na verdade, este modelo é amplamente 

criticado pela sua falta de actualidade e, num contexto social de enorme dinâmica como o 

actual, revela-se francamente insuficiente para representar a transformação de uma Era 

Industrial numa Era da Informação.  

As clássicas 5 forças de Porter são actualmente influenciadas por um novo conjunto 

de 3 forças [MAN08]:  

 Digitalização; à medida que o poder das Tecnologias de Informação (TI) 

cresce, todos os players do mercado terão acesso a uma cada vez maior 

quantidade de informação, mais completa, e cada vez mais disponível. 
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 Desregulamentação; a influência das decisões políticas nos negócios é cada 

vez mais substituída pelo seu contrário, nos países altamente desenvolvidos, 

pois são agora muitas vezes as organizações que “ditam”, ou pelo menos 

influenciam de um modo muito claro, estas decisões governamentais. As TI 

e o seu desenvolvimento têm levado a que tipos de organizações clássicas 

como aviação, comunicações, ou até instituições bancárias, reformulassem 

os seus modelos de negócio por completo, com um Estado cada vez mais 

reduzido no seu poder de influência;  

 Globalização; das 3 novas forças aqui defendidas, esta é uma das mais 

claras para as organizações actuais e seus modelos de negócio. A evolução e 

melhorias nas logísticas de distribuição e comunicações permitiram que 

todos os tipos de negócio trabalhassem a um nível global. Nem mesmo as 

pequenas organizações a nível global deixam, hoje em dia, de competir num 

mercado com as fronteiras cada vez mais esbatidas. 

  

 Estas novas forças levam a um novo entendimento dos requisitos para a entrada de 

novos players no mercado, e ilustram o enorme poder da competitividade no mercado 

actual.  

 As organizações que pretendam atingir o sucesso nesta nova Era da Informação, 

têm na sua capacidade de recolher dados, filtrar informação capaz de gerar valor, 

transformá-la em conhecimento usável pela organização e disponibilizá-lo rapidamente a 

todos os pontos da mesma onde tal seja necessário, a sua maior arma para o sucesso. Não 

basta viver na Era da Informação: é preciso transformar os dados em informação, a 

informação em conhecimento útil para a organização, e tornar este conhecimento 

disponível ao longo da mesma. É preciso que a organização viva numa Era do 

Conhecimento. 

 Stewart defende que “o Conhecimento tornou-se o factor mais importante na vida 

económica. É o principal ingrediente do que compramos e vendemos, e a matéria-prima 

com que trabalhamos. O capital intelectual é hoje o bem mais indispensável de uma 

organização. Indústria após indústria, o sucesso apenas está ao alcance das organizações 

que tenham a melhor informação e a utilizem de forma mais eficaz”. [Ste97] É esta 

“Economia Movida a Conhecimento” [NOR08] a realidade das sociedades mais avançadas 

do Mundo, provocando tremendas alterações na forma como as organizações competem. O 

“Capital Intelectual” de uma organização, ou o seu conhecimento organizacional, é o que 

permite a esta resolver problemas de uma forma eficaz, apostar na inovação como arma 

competitiva, relembrar formas de não estar permanentemente a “reinventar a roda”, mas 

também apostar no desenvolvimento do seu conjunto de competências e capacidades com 

base na experiência e, simultaneamente, na aprendizagem. 

 Na verdade, não basta possuir o melhor, mais completo e mais eficaz 

conhecimento: é preciso colocá-lo ao serviço da criação de valor para a organização. Os 

recursos humanos com maior conhecimento são, simultaneamente, aqueles com potencial 

de criação de valor mais elevado, mas há que ter em conta o facto de a criação de valor 

efectiva só tomar lugar se o conhecimento estiver também em posse daqueles capazes de 

executar eficazmente. [MAT08] “O único capital insubstituível que uma organização 
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possui é o conhecimento, e as capacidades dos seus recursos humanos. A produtividade 

desse capital depende de quão eficazmente as pessoas partilham as suas competências 

com aqueles capazes de as utilizar”, disse Andrew Carnegie. Numa organização que 

pretenda alcançar o sucesso, é necessário garantir que o conhecimento cumpre este 

requisito, e que a sua partilha e disseminação é feita de uma forma valiosa para esta.  

 Para compreender melhor esta questão, e até avaliar o seu potencial de 

aplicabilidade, é necessário primeiro compreender de que forma o conhecimento é 

utilizado na organização, e que formas e estruturas assume. 

Ferramentas que são também a chave do sucesso das organizações. 

2.1.3 O fluxo do conhecimento na organização 

 O conhecimento numa organização pode, como grande parte das entidades, ser 

analisado segundo uma de duas perspectivas: relativamente ao seu conteúdo, ou 

relativamente à sua forma, ou tipo. No contexto deste trabalho, pretendendo-se uma análise 

totalmente agnóstica em termos de conteúdos do conhecimento, interessa analisar quais as 

formas que este pode assumir no seio de uma organização. 

 As três formas que o conhecimento pode assumir são interdependentes e possuem 

na sua conjugação e integração o seu maior potencial. Juntas, formam o já referido Capital 

Intelectual da organização, que se define pelas seguintes formas [CHU08]: 

 

 Conhecimento tácito: este tipo de conhecimento é o mais “prático”, e é o que 

permite aos recursos da organização desempenharem as suas tarefas. É de difícil 

verbalização, pois é expressado por meio das acções levadas a cabo por quem o 

possui. 

 Conhecimento Explícito: todo o conhecimento, de forma a ser transmitido, tem de 

ser codificado de algum modo, e transformado numa representação adequada às 

condições da sua partilha. Este tipo de conhecimento é o que é partilhado e 

comunicado dentro da organização. 

 Conhecimento Cultural: as organizações possuem um conjunto de objectivos, 

ambições, capacidades, clientes, competidores, enfim, tudo o que as define, e estas 

características ou assumpções são partilhadas (no seu todo, ou parcialmente) pelos 

recursos da organização. Uma das características do conhecimento cultural é o seu 

papel na atribuição de valor e significado ao novo conhecimento incorporado na 

organização. 

 

 Explicados os tipos, de que forma pode o conhecimento ser transmitido numa 

organização, ou seja, que fluxo segue ao longo do seu ciclo de vida? Evidentemente, a 

abordagem agnóstica que se pretende para esta análise, conjugada com as especificidades 

que cada organização possui relativamente à sua utilização do conhecimento, tornam 

impossível descrever um modelo completo de ciclo de vida para este. Existem no entanto 

características comuns a todos estes modelos, e que serão analisadas em seguida. 

 Toda a troca de informação no seio de uma organização pode ocorrer num de dois 

contextos: dentro das fronteiras da organização (intra-organizacional), ou fora destas 
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(inter-organizacional). A transmissão inter-organizacional pode ser, ela própria, de três 

tipos diferentes: com os clientes da organização (chamada downstream), com fornecedores, 

universidades e outras organizações (upstream), ou ainda existir um fluxo de informação 

entre a organização e os seus competidores (que se define por horizontal). No contexto 

desta análise, e sendo como objectivo o desenvolvimento de soluções de conhecimento 

intra-empresariais, o foco será neste tipo de fluxos de informação. 

 

 Numa abordagem mais microscópica, toda a transmissão de informação envolve, 

pelo menos, duas partes, sendo que a ligação entre estas duas partes é chamada de díade, 

que consiste num par de “actores” e os possíveis laços entre eles. No contexto de uma 

organização, os “actores” podem tomar diferentes formas ou funções, mas a sua ligação – e 

consequente transmissão de informação, ou conhecimento do emissor para o receptor – 

engloba um conjunto de estados que são definidos por Hansen, Morse e Lovas [BKa] 

como: decisão de procura do conhecimento, procura e transferência de conhecimento. Uma 

das limitações deste modelo de três estados é o facto de não considerar a utilização do 

conhecimento pelo receptor de modo a avaliar se a transmissão foi, de facto, efectuada com 

sucesso, sendo outra limitação o facto de não ser integrado o processo de criação do 

mesmo. Almeida, Song e Grant [BKa] endereçam esta limitação com uma alteração ao 

modelo anterior, definindo-o em quatro fases: criação do conhecimento, transferência, 

aplicação, e desenvolvimento do mesmo, através da combinação do conhecimento 

transferido com o já possuído pelo receptor. 

 Para que a transmissão seja realizada com sucesso, torna-se crucial compreender e 

analisar quais as barreiras a ter em conta nesta. Argote, McEvily e Reagans [BKa] 

defendem que deverão ser consideradas três dimensões distintas:  

 

 As características das unidades de comunicação, em que uma das partes se assume 

como a “fonte” da informação, e outra o “receptor”, e as suas características 

dividem-se em atitudes e capacidades. Relativamente às atitudes, a comunicação 

está depende da vontade e correcta apresentação do conhecimento, mas também de 

um ponto que se reveste de uma importância fulcral (e que será alargado como 

ponto fundamental deste estudo), que é a motivação e disposição dos actores da 

comunicação, sejam o receptor ou a fonte. Finalmente, também as capacidades 

destes elementos têm um papel decisivo, definindo-se pela sua capacidade de 

observação e transferência (ou absorção) de conhecimento, mas também do grau de 

atenção e disponibilidade conferidos ao processo, por qualquer uma das partes. 

 As características da relação entre as unidades, ou seja, as características da díade, 

que no contexto estudado (intra-organizacional), definem-se por um conjunto de 

pontos complementares: semelhança entre as unidades, semelhança entre o 

conhecimento que possuem, tipo de relação que as unidades compreendem 

(horizontal ou vertical, unilateral ou bilateral) e, finalmente, as características da 

relação (informação sobre o que os outros recursos sabem, acesso a outros recursos, 

força dos laços, ligação emocional, redundância do conteúdo do conhecimento 

partilhado, confiança, entre outras); 
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 As características ou propriedades do conhecimento a ser transferido, que, 

essencialmente, se prendem com o grau de conhecimento tácito que este apresenta, 

mas também com a sua ambiguidade, em que medida se prova como verdadeiro ou 

aplicável, e o seu grau de dispersão. 

 

Um dos pontos ilustrados e realçados nesta análise prévia é o da motivação associada 

ao processo de transferência de conhecimento, um ponto que é uma das pedras basilares ao 

estudo apresentado. Na verdade, é necessário endereçar duas questões em separado, para 

melhor compreender esta questão: 

 

 O que motiva a fonte de conhecimento a transferir este, em sua posse, com o maior 

nível de eficiência possível? 

 O que motiva o receptor, por outro lado, a receber o conhecimento da maneira mais 

eficaz e produtiva? 

 

Estas questões serão endereçadas mais adiante neste estudo, mas torna-se importante 

realçar que a transferência de conhecimento deve, em qualquer instância, produzir um 

resultado, que se deve manifestar na forma de aprendizagem desse conhecimento, em que 

uma das partes (receptor) é afectada pela experiência da outra (fonte). Este resultado pode 

ser medido em termos de aumento de performance no desempenho de uma determinada 

tarefa, pelo volume de know-how e informação transmitido por unidade de tempo, ou até 

mesmo em termos de satisfação dos intervenientes no processo [OFF08]. Na verdade, a 

aprendizagem do conhecimento pode ser um resultado per se, e não necessariamente a 

força motriz por detrás de uma transferência de conhecimento com sucesso. 

 

 A complexidade associada a todos estes processos de transferência, à forma e 

estrutura da própria organização, aos recursos humanos da mesma e complexidade da 

mente humana (questões, uma vez mais, de motivação, por exemplo), mas também a 

dificuldade de representação, desenvolvimento, partilha e aplicabilidade de conhecimento, 

levam a que este seja um tópico cada vez mais urgente nas organizações, levando em linha 

de conta a importância deste já referida anteriormente. 

 Não basta a eficácia de uma excelente gestão organizacional, mas urge uma eficaz 

Gestão de Conhecimento. 

2.1.4 Gestão de Conhecimento e Sistemas de Gestão do Conhecimento 

(KMS) 

 No final do século XIX, em pleno auge da Era Industrial, a disciplina da Gestão 

conheceu um novo sentido, motivada pelas novas necessidades impostas pelo 

desenvolvimento económico e social que a época conheceu [PER08]. Tornou-se necessário 

compreender, e gerir, as dinâmicas das componentes que envolvem uma organização, 

numa época de feroz competição em que quem tivesse a melhor capacidade de gestão, 

alinhada a uma visão estratégica, alcançaria o sucesso. A lógica por detrás destes 
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acontecimentos manteve-se actual durante todo o séc. XX e até aos nossos dias, e a Gestão 

tornou-se tópico de referência nos meios académicos e científicos, levando ao 

aparecimento de pensadores e teorias que vão desde Peter Drucker, considerado a maior 

referência de sempre na área da Gestão, a Tom Peters, ou mesmo um dos mais recentes 

fenómenos da área, Malcolm Gladwell. 

 Actualmente, e como já foi referido, o mundo atravessa uma mudança semelhante, 

enfrentando a passagem da Era Industrial para uma Era do Conhecimento. O tópico da 

Gestão continuará a ser a referência na prossecução do sucesso das organizações, mas 

actualmente não é suficiente. A importância do Conhecimento enquanto activo estratégico 

de uma organização, conjugada com todas as subtilezas e complexidades do tópico 

endereçadas na análise até ao momento, sugerem – ou exigem – uma disciplina dedicada 

ao tópico: a Gestão do Conhecimento (Knowledge Management). 

 

 “A Gestão do Conhecimento é simplesmente o acto de entregar a informação certa, 

à pessoa certa, no momento e espaço certos, para que possa tomar uma decisão que crie 

valor para a organização” [BRa]. Mais concretamente, a gestão do conhecimento é a 

disciplina que possibilita uma abordagem integrada à identificação, captura, consulta, 

partilha e avaliação dos recursos de informação de uma empresa, envolvendo a dimensão 

dos seus recursos humanos. Na verdade, o termo pode ser enganador: a gestão do 

conhecimento não endereça o “conhecimento propriamente dito”, mas sim uma gestão da 

organização com um foco orientado a este activo, transformando o conhecimento em poder 

produtivo e criando um ambiente organizacional que suporte a transferência e criação de 

conhecimento colectivo [WIN08].  

 Uma das características base da gestão do conhecimento é permitir que, em termos 

de conhecimento, o conjunto seja efectivamente maior do que a soma das partes. Os 

recursos humanos de uma organização utilizam o seu conhecimento, na forma de 

memórias (que podem ser conjugadas em raciocínios), para levar a cabo uma determinada 

acção, e conjugam estas com as suas percepções sensoriais de modo a despoletar os 

processos cognitivos que permitem ao indivíduo não só levar a cabo a acção, mas adaptá-la 

à situação de modo a tomar a melhor acção possível. A interacção entre a percepção e a 

acção é conhecida como aprendizagem individual, sendo que a memória actua como o 

sistema cognitivo humano. O acto de aprendizagem associado ao conjunto de capacidades 

que o indivíduo possui confere-lhe um poderoso recurso de conhecimento individual, e se 

for considerado o número total de recursos humanos da empresa, este recurso toma uma 

proporção de dimensões gigantescas. Poder-se-ia pensar que a soma de todos estes 

conhecimentos individuais constitui o Capital Intelectual da organização, ou por outras 

palavras, o seu Conhecimento Organizacional. 

 O problema é que, apesar do valor do conhecimento que cada indivíduo possui, a 

maior parte deste não é posto ao serviço da organização [BRa], de um modo colectivo. As 

diferentes representações do conhecimento a nível individual, as características pessoais de 

cada indivíduo, as diferentes tarefas desempenhadas e a ausência de um sistema que una 

todos os pontos tornam esse objectivo uma tarefa impossível, nestes moldes. É então 
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necessário criar uma base de conhecimento comum a todos estes recursos dispersos, de 

modo a formar um verdadeiro Conhecimento Organizacional capaz de ser aplicado em 

processos de negócio que, em última instância, geram valor para a organização. O papel da 

Gestão do Conhecimento prende-se com o desenvolvimento desta base comum a todos os 

recursos humanos da organização, no que diz respeito ao seu conhecimento, capacidades, 

comportamentos, percepções, valores e educação enquadrados na cultura, estratégia e 

estrutura específicas da mesma, mas também se prende com o desenvolvimento das 

ligações entre os vários conhecimentos individuais que permite uma visão colectiva do 

conhecimento enquanto activo da organização. 

 Esta base, conjugada com a “rede” referida, pode ser encontrada na forma de um 

sistema integrado de bases de dados, documentos, políticas e procedimentos, mas não 

esquecendo o conhecimento tácito e experiência dos recursos humanos, um tipo de 

conhecimento que dificilmente é capturado mas deve ser sempre endereçado na estratégia 

global de gestão do conhecimento. 

 Qualquer que seja a forma escolhida para implementar a estratégia referida, esta 

deve sempre ter em conta as três dimensões do modelo-base de gestão de conhecimento 

[WIN08], em que cada dimensão corresponde a uma “camada”:  

 

 Camada de conhecimento: esta camada, ou nível, é constituída pelo conhecimento 

individual dos recursos humanos da organização, e da interacção destes entre si; 

 Camada de dados: diz respeito ao conjunto de toda a informação e conhecimento 

disponíveis na forma de documentação, que pode ser digital ou física (ex: bases de 

dados, relatórios impressos, etc.); 

 Camada de acção: esta camada é despoletada, e alimentada, pelas duas camadas 

anteriores, sendo que uma acção é levada a cabo no seio de uma organização tendo 

em conta o conhecimento e dados disponíveis, levando à realização de processos de 

negócio que resultam na criação de valor. 

 

A estas três camadas devem ainda ser adicionadas as 5 camadas-base dos processos de 

conhecimento, a saber: informação, documentação, comunicação, aplicação e 

aprendizagem. Com todas estas considerações, é então possível a criação de um capaz 

modelo de gestão de conhecimento. 

 Vários problemas são frequentemente encontrados no desenrolar do processo de 

gestão do conhecimento que podem resultar em muito mais do que a ineficácia da 

estratégia, mas até mesmo no desaparecimento da organização frente a outras mais 

capazes. Algumas das dificuldades mais comuns são [IBM08]: 

 

 Incapacidade de alinhar os esforços de gestão do conhecimento com os 

objectivos estratégicos da organização; 

 Criação de repositórios sem endereçar a necessidade de gerir conteúdos; 

 Incapacidade de compreender e ligar a gestão de conhecimento às 

actividades diárias dos recursos humanos da organização; 

 Uma ênfase demasiado elevada nos processos de aprendizagem formal 

como meio de partilha de conhecimento; 
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 Focar os esforços de gestão de conhecimento apenas dentro das fronteiras da 

organização; 

 

 Todos estes pontos ilustram ainda mais a complexidade associada ao 

desenvolvimento de uma estratégia ao serviço dos objectivos da organização. Actualmente, 

várias estão a criar novos cargos especialmente dedicados à gestão de conhecimento, e 

todas as suas envolventes, como por exemplo o cada vez mais divulgado de Chief 

Knowledge Officer (CKO) [WIK08a], ou até arquitectos de informação empresariais 

(Enterprise Information Architect) [BOX06], cargos que exigem um domínio não apenas 

da informação e conhecimento como activos globais da organização (ou seja, ir além da 

soma das várias fontes de conhecimento individual e criar um verdadeiro potencial global 

com base nestas) mas também de alinhar estes com a estratégia e objectivos globais 

definidos, de modo a levar à criação de valor. 

 Estas competências “exigidas” à organização partem do pressuposto que esta possui 

os mecanismos de gestão do conhecimento que permitem atingir a prossecução destes 

objectivos. Na verdade, até um tempo recente esta seria uma tarefa hercúlea para a larga 

maioria das organizações, que para o fazer eficazmente teriam de despender tanto do seu 

tempo e recursos que, provavelmente, não teriam a capacidade para colher os dividendos 

que daí adviriam. Felizmente, a evolução das tecnologias de informação (TI) nas últimas 

duas décadas veio mudar o espectro desta realidade. As TI permitiram uma mais eficaz 

base de gestão, captura, armazenamento, consulta, edição e aumento do conhecimento da 

organização, e a dimensão mais complexa no que diz respeito à disciplina de gestão do 

conhecimento, ou seja, a partilha do mesmo, ficou altamente facilitada com a criação e 

disseminação das redes de computadores e da Internet. Estava lançado o terreno para os 

Knowledge Management Systems (KMS). 

 Na verdade, a designação é controversa: um KMS não tem uma forma definida, 

mas sim um conjunto de objectivos relacionados com a gestão do conhecimento e que, 

habitualmente, são levados a cabo por um sistema de informação [WIK08b]. Por exemplo, 

um KMS pode tomar a forma de [CMB07]: 

 

 Sistemas de Gestão de Conteúdos (ou Content Management Systems, CMS); 

 Sistemas de Gestão de Documentos e Registos Electrónicos; 

 Ferramentas de Colaboração; 

 Motores de Pesquisa; 

 Ferramentas de Classificação; 

 Portais; 

 

Apesar de exemplos distintos, a sua definição como KMS está unicamente associada ao 

âmbito e projectos em que são utilizados, ou seja, se ao serviço ou não da estratégia de 

gestão do conhecimento na organização. De uma forma global, o propósito de um KMS é 

permitir aos indivíduos da organização o pronto acesso ao conjunto de factos, fontes de 

informação e soluções documentadas da organização, mas na sua forma mais recente (os já 

chamados KMS 2.0, em consonância com a também chamada Web 2.0, ou Web social) 
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uma das suas características mais desejadas é a de permitir a colaboração entre indivíduos 

com vista a atingir um fim comum [CIO06], em formas tão diversas como ferramentas de 

colaboração genéricas, ou mesmo na forma de blogs intra-empresariais. 

2.2 Organizações Aprendentes 

 Reconhecido que está o papel e importância do conhecimento numa organização, é 

necessário mais do que a existência deste para o sucesso da mesma. O conhecimento deve 

ser parte integrante, e crucial, de toda a cultura organizacional, e a própria organização 

deve estar preparada para abraçar uma filosofia e meio ambiente que proporcione a 

implementação, desenvolvimento e partilha de conhecimento pelas suas partes 

constituintes: o seu capital humano. Deve ser a matéria-prima que leva à inovação, ao 

desenvolvimento de competências individuais e, consequentemente, da organização, e não 

basta que este exista de uma forma estática: o conhecimento deve, também ele, ser sujeito 

à acção da inovação e desenvolvimento, evitando a sua obsolescência, algo que pode 

facilmente acontecer num mercado tão dinâmico e imprevisível como é a realidade actual. 

Finalmente, a cultura de conhecimento e aprendizagem deve ser vista como um processo 

colectivo, com base a atingir a criação de valor para a organização, e o desenvolvimento 

das competências dos seus recursos humanos. Deve ser verdadeiramente o DNA de uma 

organização que pretenda o sucesso. 

 

 Senge [INF08], considerado a maior referência neste tópico, definiu uma 

organização nestes moldes como “Organização Aprendente” (Learning Organization), e 

pelas suas palavras são “organizações nas quais as pessoas expandem continuamente a sua 

capacidade de criar os resultados que realmente desejam, onde se estimulam padrões de 

pensamentos novos e abrangentes, a aspiração colectiva ganha liberdade e onde as 

pessoas aprendem continuamente a aprender em conjunto” [Pet98]. Chris Argyris, um 

outro autor reconhecido no meio, define a Organização Aprendente através do seguinte 

aforismo: “(…) o facto de existirem indivíduos na organização que sabem, de facto, 

aprender, não cria automaticamente as condições para que a própria organização também 

desfrute dessa aprendizagem. Isto acontece devido à visão imutável de que o conhecimento 

é a única propriedade privada que o homem possui. Significa que a aprendizagem 

individual, e mesmo a aprendizagem de todos os recursos humanos da organização, não 

implica a existência de uma Organização Aprendente. Para o conseguir, é necessário 

saber como transferir conhecimento individual em conhecimento organizacional, ou seja, 

uma aprendizagem organizacional” [Jel07]. Friedman defende ainda que uma 

Organização Aprendente “está num processo permanente de mudança, porque os 

trabalhadores são estimulados a realizar continuamente modificações e adaptações. Uma 

organização aprendente (…) concentra-se na criação, na aquisição e na transmissão de 

conhecimentos e na adaptação dos comportamentos em função desses conhecimentos” 

[SAa]. 
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 Uma definição reconhecida e mais geral de Organização Aprendente pode ser 

encontrada no Dicionário de Gestão dos Recursos Humanos, da Universidade de Oxford 

[WES08]: 

 

 Organização Aprendente: “uma organização que desenvolveu a capacidade de 

se adaptar continuamente. Ao invés de se manter presa aos meios 

convencionais de operar, uma organização aprendente busca constantemente 

novas ideias e abordagens. Por detrás deste conceito está a noção de uma visão 

organizacional partilhada, através da colaboração e cooperação entre todos os 

membros da organização. Isto significa que uma organização aprendente 

também enfatiza a abertura, e se foca na importância da comunicação entre 

todos os níveis e fronteiras. No entanto, também significa a tolerância à crítica 

e o cultivo de uma cultura que permita a indivíduos de todos os níveis o poder 

da palavra sem o medo da crítica ou castigo. Críticos da organização 

aprendente argumentam que o conceito nunca poderá ser posto em prática 

porque falha em reconhecer a importância do papel das políticas 

organizacionais e diferentes balanços de poder.” 

 

 Independentemente da posição que se tome, e das limitações que se apontem, o 

conceito de Organização Aprendente ganha cada vez mais adeptos, e as novas estruturas 

organizacionais mais horizontais e com as quebras de hierarquias “estanques”, abrem o 

terreno para, finalmente, se olhar para este novo tipo de organizações como exequíveis 

(olhe-se, por exemplo, para a proliferação dos open-space na própria disposição física dos 

elementos da organização). 

 Ainda assim, a aprendizagem organizacional, e o seu alcance, enfrentam um 

conjunto de desafios que são definidos por Senge em 6 tópicos [SOC08]: 

 

 Eu sou a minha posição; a maioria dos indivíduos de uma organização não é 

capaz de ver além da sua função, não se enquadrando na moldura maior que é a 

própria organização. Apesar da compreensão das suas tarefas, vêm-se como 

uma parte demasiadamente pequena para fazer a diferença e, como tal, o seu 

compromisso com os resultados é escasso. 

 O inimigo está lá fora; um dos problemas mais comuns nas organizações o 

delegar de culpas num “inimigo” exterior à mesma quando surgem dificuldades, 

falhando no assumir de responsabilidades pela existência das mesmas. É o 

resultado de uma visão não-sistémica (ver mais à frente), em que o impacto de 

uma acção fora do âmbito em que foi realizada é de difícil percepção. 

 A ilusão de comando; os modernos gestores vêm na sua capacidade de 

resolução de problemas, e eficácia neste processo, o reconhecimento e 

admiração dos seus pares. Mas isto faz com que o gestor opte por uma 

estratégia reactiva, ao invés de uma proactiva que procure identificar a 

contribuição para os próprios problemas da empresa, optando ao invés por 

delegar a existência destes problemas ao “inimigo externo” acima referido. 

 Fixação em eventos; a exigência do mercado de trabalho actual, e das tarefas 

necessárias para sobreviver neste, faz com que os indivíduos percam o norte de 

uma estratégia a longo prazo, falhando a antecipação de factores cruciais ao 
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sucesso da empresa e, consequentemente, falhando no desenvolvimento de uma 

resposta adequada. As mudanças mais lentas, como uma erosão de um sistema 

de educação ou a quebra de qualidade de um produto, são bem mais destrutivas 

que um evento súbito. 

 Ilusão da aprendizagem por experiência; o ser humano pode aprender, de facto, 

melhor através da experiência, mas na maioria dos casos raramente são 

experienciadas directamente as consequências da maioria das decisões tomadas, 

como por exemplo decisões de I&D (Investigação e Desenvolvimento). 

 Mito da equipa de gestão; a equipa de gestão de uma organização é vista como 

a panaceia para todos os males, capaz de lidar com as maiores adversidades e 

dilemas. Na verdade, frequentemente estas evitam as decisões que 

comprometam a sua própria posição, e para manter a ilusão de uma equipa 

coesa e coerente, são muitas vezes escondidos os desentendimentos e são 

tomadas as decisões mais seguras e menos polémicas, ainda que sejam as 

menos eficazes. 

 

 Com base na identificação destas 6 dificuldades à aprendizagem organizacional, 

Senge propôs no seu livro, A Quinta Disciplina, um conjunto de cinco disciplinas [INF08] 

que pretendem quebrar estas barreiras, e que as organizações e seus indivíduos devem 

cumprir para atingir o seu objectivo: o de serem uma verdadeira Organização Aprendente. 

 

 A abordagem proposta por Senge tem como principal alicerce a abordagem da 

organização segundo a Teoria de Sistemas [THI08]. Esta teoria surge em oposição aos 

métodos de análise tradicionais, que defendem que a abordagem a um problema deve ser 

feita pela abordagem individual às suas partes constituintes – até a palavra “análise” deriva 

deste pensamento, sendo que nos seus primórdios significa “separar algo nas suas partes 

constituintes”. A abordagem proposta pela Teoria de Sistemas, em oposição, foca-se nas 

interacções que a entidade estudada desenvolve com as outras entidades presentes num 

determinado sistema em que esta também é parte, em que “sistema” é dado por um 

conjunto de elementos que interage para produzir uma resposta, ou comportamento. A 

maioria dos problemas que uma organização enfrenta é de uma complexidade extrema, 

envolvendo múltiplas entidades e causados por um grande número de interacções, e são 

ainda o resultado de acções prévias que foram tomadas para os ir contornando. O foco 

corrente nas partes de um problema, e não do seu enquadramento num “quadro” maior, 

cria o problema da perda da habilidade de compreender as consequências de uma 

determinada acção, e a Teoria de Sistemas pretende ajudar a ver os padrões existentes e 

reforçá-los (ou alterá-los) de uma maneira eficaz de modo a criar uma vantagem 

competitiva. É uma abordagem que se foca nestes padrões e relações entre as várias 

entidades do sistema, tornando estas realidades complexas mais previsíveis e, assim, mais 

controláveis. Em última instância, é uma escola de pensamento que pretende eliminar o 

sentimento de “impotência” frente a uma dificuldade, analisando os padrões e detalhes por 

detrás dos eventos que levam a um resultado. Senge defende a utilização de “mapas de 

sistemas”, ou seja, diagramas que ilustram os seus elementos-chave e como estes 
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interagem entre si. A visão segundo uma Teoria de Sistemas, é a primeira disciplina 

defendida por Senge como necessária a uma Organização Aprendente. 

 A segunda é a Mestria Pessoal. Já foi referido que a aprendizagem individual não 

garante uma aprendizagem organizacional, mas a verdade é que sem esta, não ocorre 

qualquer aprendizagem ao nível da organização. A Mestria Pessoal é uma disciplina que 

defende um modo de aprendizagem contínuo para o indivíduo, em que este nunca está 

saciado de conhecimento, e em que não existe uma meta definida. É, na verdade, um 

processo que está em contínuo desenvolvimento, composto por três elementos: 

 

 Visão Pessoal: enquanto a maioria das pessoas possui um conjunto de objectivos, 

poucas têm uma visão pessoal desenvolvida, focando-se nos meios para atingir a 

felicidade ao invés dos resultados mais “elevados” que pretendem alcançar. A visão 

não deve ser confundida com “propósito”, pois define-se por uma imagem 

definitiva de um futuro pretendido, enquanto um propósito é mais abstracto.  

 Tensão Criativa: o caminho para alcançar a visão acima referida necessita de uma 

elevada dose de energia para ser ultrapassado, e a linha entre a realidade entre a 

visão define-se por uma de duas escolhas: ou a realidade “puxa” a visão para si, 

aceitando-se o conforto da derrota, ou a visão faz o oposto, e “puxa” para uma 

realidade em direcção a si. A libertação de tensão que a primeira escolha permite, é 

o factor que leva a que a maioria dos indivíduos escolha esse caminho, mas um 

indivíduo que pretenda atingir a Mestria Pessoal deve possuir um elevado 

compromisso com a sua visão, mesmo na adversidade de manter a sua tensão 

criativa elevada. 

 Compromisso com a verdade: este compromisso manifesta-se numa procura 

constante além dos limites definidos, e o desafio de enfrentar dogmas e realidades 

estabelecidas. Os indivíduos que possuam estas características conseguem um 

entendimento incomparável das estruturas que formam a base e levam à geração de 

eventos, conferindo-lhes a capacidade de alterar estas estruturas de forma a 

perseguir os resultados que desejam alcançar. 

 

 A terceira disciplina dá-se pelo nome de Modelos Mentais, que se definem pelo 

conjunto de representações que levam à percepção de uma realidade pelo indivíduo e que 

são a base de construção das acções que são tomadas. Podem ser o conjunto de noções, 

assumpções ou até generalizações presentes na psique de um indivíduo, por vezes até de 

forma inconsciente, mas o facto é que este conjunto de representações tem o poder de 

limitar o poder de acção de um indivíduo às suas próprias concepções do meio que o 

rodeia, se não forem dominadas. É necessário que um indivíduo numa Organização 

Aprendente seja capaz de lidar com os seus Modelos Mentais, desafiando-os, questionando 

a sua validade e até conseguindo desenvolvê-los, com vista um conceito essencial a uma 

organização deste tipo: a abertura. 

 A quarta disciplina prende-se com algo que a maioria das organizações, 

infelizmente, pensa que possui, erradamente: uma Visão Partilhada. Erradamente porque a 

maioria das organizações possui uma “declaração de visão organizacional” ou até o próprio 

carisma de um líder, mas esta é diferente de uma verdadeira visão partilhada. Na verdade, 

nenhuma organização se torna extraordinária sem um conjunto de objectivos, valores e 
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missões comuns, partilhados por todos os elementos da organização. É a imagem que une 

todos os indivíduos com vista a um fim global, que os une na dispersão das suas tarefas, e 

que lhes oferece um propósito elevado para que as levem a cabo com sucesso. A inspiração 

que essa visão proporciona é comparável ao grau de compromisso que um indivíduo tem 

para com a mesma, e simultaneamente para consigo, e para com os seus objectivos 

pessoais: na verdade, a fronteira entre os seus objectivos pessoais e os objectivos da 

organização é, nestes casos, indiferenciável. Numa Organização Aprendente, a visão 

partilhada oferece um foco aos indivíduos que participam no processo de aprendizagem, e 

estes aprendem de uma maneira mais eficaz se sentirem que estão a trabalhar para alcançar 

algo que compreendem, partilham com os seus companheiros, e que tem um significado 

profundo para eles. É a fonte de entusiasmo, e o entusiasmo é o combustível de uma 

Organização Aprendente – na verdade, é o combustível de qualquer organização de 

sucesso. 

 Finalmente, a quinta e última disciplina define-se pela capacidade de 

Aprendizagem em Equipa, ou seja, “o processo de alinhar e desenvolver as capacidades 

de uma equipa para criar os resultados que os seus membros verdadeiramente desejam 

alcançar”. É construída sobre todas as disciplinas anteriores, pois cada membro deve ser 

capaz de procurar o seu desenvolvimento contínuo, ultrapassar as suas limitações e os seus 

dogmas, partilhar uma visão de grandeza com os outros elementos, e levar a que a 

competência da equipa seja altamente superior à soma das suas competências individuais, 

nunca deixando de ter em conta o sistema em que a equipa opera e está inserida. As 

capacidades de diálogo e discussão são fundamentais à mestria desta disciplina, e quando 

alinhados com o pensamento sistémico, existe a possibilidade de criação de uma 

linguagem mais capaz para lidar com a complexidade, focando-se nos assuntos estruturais 

de real importância e forças que têm impacto na organização e seus processos de 

aprendizagem, ao invés de focar em questões menores como as da personalidade de cada 

indivíduo ou até mesmo do estilo de liderança utilizado pela gestão da organização. O 

diálogo é assim condição essencial e prevalecente numa Organização Aprendente, mas é 

necessário que seja respeitado o seu propósito original: “um fluxo livre de informação 

entre indivíduos”. 

 

 Uma organização que se pretenda aprendente deve procurar alcançar estas cinco 

disciplinas, mas também possuir a consciência de que estas nunca serão totalmente 

alcançadas, ou dominadas. Como já foi referido, o verdadeiro potencial encontra-se na 

procura contínua pela mestria em cada uma das disciplinas referidas. 

2.3 Gestão e Sistemas de Aprendizagem na Organização 

 Ao ser referido o tópico Gestão do Conhecimento, intuitivamente induz-se que esta 

gestão diz respeito a todos os aspectos do conhecimento, incluindo a sua aprendizagem e 

desenvolvimento. Ao longo da análise descrita, assim tem sido intuitivamente apresentado. 

Mas a verdade é que, nas organizações actuais, estes dois tópicos (Gestão do 
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Conhecimento e Aprendizagem) estão largamente separados, com diferentes objectivos e 

agendas, diferentes equipas responsáveis, diferentes orçamentos e, até, sistemas 

completamente distintos. A razão por detrás desta separação prende-se com o aparecimento 

da disciplina da Gestão do Conhecimento nas organizações, e seus sistemas de suporte, 

demasiadamente estática e não aberta à mudança, focada nas ferramentas e processos de 

suporte que os “trabalhadores do conhecimento” necessitavam de utilizar e, apesar de 

serem os componentes-chave do Capital Intelectual da organização, o foco raramente era 

no indivíduo [ELS08], mas sim nas ferramentas e tecnologias de suporte. Os Sistemas de 

Gestão do Conhecimento ganharam assim o foco unicamente na troca de conhecimento 

explícito, enquanto um novo tipo de sistemas foi criado para colmatar as necessidades de 

aprendizagem de conhecimento tácito dos indivíduos, mas infelizmente focando-se 

maioritariamente nos aspectos formais desta (demasiadamente semelhantes à 

aprendizagem em sala de aula), sendo que o próprio termo aprendizagem foi ficando 

reduzido ao termo “formação”. Estes sistemas são também conhecidos como Sistemas de 

Gestão da Aprendizagem (ou Learning Management Systems, LMS). Numa análise mais 

histórica, é verdade que o timing de aparecimento dos Sistemas de Gestão do 

Conhecimento coincide com uma época em que existia, de facto, uma clara interpretação 

da aprendizagem pelos indivíduos da organização como “formação” [LEA06], o que terá 

contribuído para esta “separação à nascença” da Gestão do Conhecimento com a Gestão da 

Aprendizagem. A verdade é que esta separação não faz sentido, pois se estas duas 

disciplinas são vistas como distintas, então isto implica que o conhecimento tem um valor 

meramente transaccional, e não com o objectivo da sua aplicação, utilização e retenção 

pela pessoa que a ele acede. 

 Mas é, ainda assim, importante distinguir “conhecimento”, de “aprendizagem”. 

Keating, Robinson e Clemson [TAa] fazem esta distinção, definindo conhecimento como 

“o que compreende o que sabemos, e o que podemos fazer”, indicando um estado e, assim, 

potencial para acção e decisão. A aprendizagem é, por outro lado, qualquer alteração num 

determinado estado de conhecimento. Pode assim entender-se o conhecimento como um 

“repositório”, e a aprendizagem como um “fluxo” de conhecimento, em que ambas as 

dimensões são parte fundamental do sucesso de uma organização. Este sucesso depende 

largamente do contexto em que esta está inserida e este contexto tem também influência 

num maior foco no “repositório” de conhecimento, ou no seu “fluxo”. Para exemplificar 

esta observação, em contextos de mercados mais estáveis, previsíveis e com trabalhos 

repetitivos, o foco da organização deverá ser num repositório de conhecimento alargado, e 

na sua reutilização. Por outro lado, se o contexto é altamente dinâmico e imprevisível, e a 

inovação é um requisito chave para o sucesso, um foco no “fluxo” de conhecimento, ou 

seja, na aprendizagem, é mais adequado. 

 Finalmente, a distinção entre Gestão do Conhecimento e Gestão da Aprendizagem 

prende-se com o seu (habitual) propósito organizacional. Ao dividir a empresa nas suas 3 

componentes de trabalho (Estratégica, Táctica e Operacional) [BRA01], a Gestão do 

Conhecimento aplica-se habitualmente às 2 componentes mais elevadas da pirâmide, ou 

seja, a Estratégica e a Táctica, que dizem respeito a um foco orientado à tomada de 
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decisões e análise de contextos. A Gestão da Aprendizagem prende-se (uma vez mais, 

habitualmente) com os níveis mais baixos da pirâmide, ou seja, as componentes Táctica e 

Operacional, que dizem respeito a um tipo de trabalho mais orientado à execução do que à 

tomada de decisões. 

 

 
 

Figura 2.1: Ilustração da habitual relação entre conhecimento e aprendizagem [BRA01] 

 

 É também verdade que os desafios enfrentados pelas organizações modernas, e as 

suas novas formas e estruturas já referidas, levam a que cada vez mais estas componentes, 

ou categorias, de trabalho se esbatam na sua definição, pois um trabalhador da Era do 

Conhecimento depara-se na execução da maioria das suas tarefas com escolhas de impacto 

táctico e mesmo estratégico da organização. Na realidade, para desempenhar as tarefas 

com sucesso, é necessário que o indivíduo seja capaz de compreender todos os níveis da 

pirâmide apresentada, e a ligação entre estes níveis outrora distintos. 

 

  Já por várias vezes foi referida neste estudo não apenas a importância do 

conhecimento, mas da aprendizagem. O conceito de Organização Aprendente está 

intimamente ligado a este conceito, e é então importante compreender que espaço ocupa a 

aprendizagem, e a sua gestão, no universo organizacional.  

 A disciplina da Gestão da Aprendizagem é frequentemente abordada como 

“Aprendizagem Organizacional”, o que no contexto deste estudo pode levar a alguma 

confusão, dada o sentido conferido a “Aprendizagem Organizacional” até ao momento. É 

importante salientar as diferenças: no contexto de Gestão da Aprendizagem, 

“Aprendizagem Organizacional” é entendida como um processo individual de auto-

desenvolvimento de maximização do potencial de um indivíduo, suportado pela 
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organização; no contexto das Organizações Aprendentes, e como foi referido até agora, 

“Aprendizagem Organizacional” é entendido como um desenvolvimento semelhante, mas 

ao nível colectivo da organização e vendo a aprendizagem, do mesmo modo, como um 

processo de desenvolvimento contínuo [Leo02]. Para evitar qualquer tipo de confusão, 

neste contexto este tópico será endereçado como Gestão da Aprendizagem.  

 Esta disciplina tem vindo a ser “eclipsada” em prol da Gestão do Conhecimento 

(KM), não obstante esta ser considerada como descendente directa da Aprendizagem 

Organizacional [TAa] e, assim, ser reconhecido o papel decisivo da aprendizagem no 

processo de gestão do conhecimento. Na verdade, a Gestão da Aprendizagem é 

frequentemente reduzida à sua forma de sistemas de suporte, denominados Sistemas de 

Gestão de Aprendizagem (LMS).  

 Uma possível definição para LMS é apresentada por Hall [Mor02] como: “Um 

Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS) é um software que automatiza a administração 

de eventos de formação. Todos os LMS gerem o login de utilizadores registados, catálogos 

de cursos, armazenamento de dados dos alunos, e providenciam relatórios à gestão”. 

Kanahele [AP08] argumenta que um LMS “providencia a infraestrutura que centraliza os 

vários componentes associados a cada fase do ciclo de aprendizagem. Estas três fases e 

seus componentes são: (1) Fase de Avaliação: avaliação de conhecimentos, avaliação e 

conhecimentos, e avaliação da aprendizagem; (2) Fase de Preparação: catálogo de 

aprendizagem, comércio electrónico e registo e (3) Fase de Aprendizagem: actividade de 

aprendizagem, fórum de peritos e componentes de suporte à comunidade”. Uma visão 

mais global das componentes que descrevem um LMS pode ser encontrada na seguinte 

figura: 

  

 
Figura 2.2: Ilustração do esquema de funcionalidades pretendidas num LMS [AP08] 

 

 Para ilustrar o papel das tecnologias de informação (TI) na definição de um LMS, 

estes são habitualmente (e erradamente) referidos simplesmente como sistemas de e-

learning, ou seja, sistemas de suporte à aprendizagem com recurso ao poder dos sistemas 

informáticos e redes que os ligam entre si. Mais concretamente, e-learning pode ser 

definido como “o uso de novas tecnologias multimédia e a Internet para aumentar a 

qualidade de aprendizagem ao facilitar o acesso a recursos e serviços bem como a trocas 
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remotas e colaboração” [IM08]. Apesar da sua importância, o e-learning deve ser sempre 

visto como baseado num sistema mais abrangente, o LMS, e nunca como uma pura 

definição deste tipo de sistemas. 

 As TI e sua evolução permitem uma muito maior flexibilidade na aprendizagem e 

ensino, reduzindo custos e até aumentando largamente o número de opções de tópicos 

disponíveis a uma aprendizagem “à distância”, sem a necessidade de presença física de 

qualquer uma das partes envolvidas no processo de aprendizagem. Ainda assim, é 

necessário algum cuidado aquando da definição de um LMS, pois este não deve ser, como 

referido, limitado aos modelos convencionais de e-learning disponíveis. Deve ser 

ponderada a adequabilidade de tecnologias mais antigas, como a impressão ou 

broadcasting, ou mesmo de tecnologias mais recentes como o webcasting e o poder e 

proliferação dos dispositivos móveis, opções que deverão ser tomadas em conta aquando 

da utilização, escolha ou desenvolvimento de um LMS [Bat05]. A recente explosão da 

Internet e tecnologias que daí advieram levou o conceito de “aprendizagem online” a um 

nível nunca antes esperado, e a uma própria redefinição da forma dos LMS. 

 Estas diferentes interpretações e cenários levam a que os LMS assumam formas 

totalmente distintas e adaptadas a contextos específicos, sendo que, portanto, na procura de 

uma visão genérica sobre estes, esta deverá ser representada pelo conjunto de objectivos 

que estes sistemas devem satisfazer, objectivos que deverão sempre estar alinhados com os 

objectivos da organização [MIC08c] [LEA08]: 

 

 Desenvolver as capacidades dos indivíduos; 

 Gerir utilizadores, cargos, cursos, instrutores e facilitar a geração de relatórios; 

 Criar uma base comum de conhecimento para cada papel na organização; 

 Analisar, avaliar e manter o registo do desenvolvimento profissional; 

 Criar, organizar, disponibilizar e gerir conteúdos de cursos de aprendizagem; 

 Centralizar o conhecimento organizacional e seus recursos; 

 Suportar a portabilidade e standards do mercado; 

 Personalizar o conteúdo e permitir a reutilização de conhecimento; 

 Permitir uma utilização self-service por parte dos seus utilizadores; 

 Assemblar e disponibilizar conteúdos de aprendizagem de uma forma rápida; 

 Consolidar iniciativas de formação numa plataforma Web que seja escalável; 

 

 Todas estas características desejáveis num LMS, na verdade, não se aplicam ao 

sistema em si mas ao ecossistema que este engloba. Neste, os chamados Sistemas de 

Gestão de Conteúdos de Aprendizagem (Learning Content Management System, ou 

LCMS) têm a maior importância e definem-se por sistemas focados no desenvolvimento, 

gestão, e publicação de conteúdos que são tipicamente disponibilizados por um LMS. Um 

LCMS providencia um ambiente multi-utilizador onde os desenvolvedores de conteúdos 

podem criar, guardar, gerir, entregar e, de especial realce, reutilizar conteúdos de 

aprendizagem no formato digital, a partir de um repositório central destes. Estes conteúdos 

de aprendizagem, chamados de “objectos de aprendizagem”, podem ser conteúdos digitais 

de várias formas, desde ficheiros media desenvolvidos por várias ferramentas, testes de 
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avaliação, simulações, texto, gráficos, ou qualquer outro conteúdo que possa ser incluído 

no curso a ser criado [WIK08c]. O verdadeiro poder de um LCMS reside na reutilização de 

conteúdos, ou melhor, reutilização dos chamados “objectos de aprendizagem” na criação 

de cursos, simplificando imenso este processo. Mas, para tal, é necessário que estes 

objectos possuam uma estrutura coerente. 

 É neste contexto que surge uma das mais conhecidas normas do universo dos LMS: 

SCORM, ou seja, Shareable Content Object Reference Model. É uma Framework e um 

conjunto de standards utilizada para definir e aceder a informação sobre “objectos de 

aprendizagem”, as bases dos LCMS, para que os cursos criados possam facilmente ser 

partilhados entre os vários LMS existentes no mercado, e os conteúdos reutilizados entre 

os vários LCMS [TEC08]. Mas é muito mais do que apenas um standard para desenvolver 

conteúdos a serem utilizados num LMS, não sendo o SCORM sequer o standard em si 

próprio: é uma colecção de especificações e standards produzidos pelos organismos 

internacionais a quem compete a sua criação e divulgação, e o SCORM integra esta 

colecção num modelo coeso e usável a que os desenvolvedores de conteúdos para LMS 

podem aderir. Este modelo de referência é constituído por 4 partes (chamadas de books 

nesta especificação): 

 

 SCORM Overview book, que ilustra os objectivos do SCORM e lista as 

especificações e standards propriamente ditos incluídos no mesmo; 

 SCORM Content Aggregation Model book, que descreve as componentes utilizadas 

para criar uma experiência de aprendizagem através de vários recursos, e apresenta 

as instruções sobre como empacotar essas componentes para que sejam utilizadas 

de sistema para sistema; 

 SCORM Run-time Environment book, que endereça os requisitos dos LMS e 

elementos-base que serão utilizados para passar a informação da performance de 

um aluno no curso criado; 

 SCORM Sequencing and Navigation book, que descreve a sequência de navegação 

associada aos conteúdos; 

 

 O ecossistema de um LMS (LMS+LCMS+SCORM) deve sempre ser inserido 

numa estratégia global de Gestão da Aprendizagem e esta, pelos motivos já apresentados 

anteriormente, deverá estar alinhada com a disciplina de Gestão do Conhecimento da 

organização. No entanto, esta união não é simples de alcançar, devido a um conjunto de 

barreiras organizacionais e funcionais [BRA01] que além da separação física entre as duas 

disciplinas (por exemplo, na separação em departamentos diferentes dos profissionais que 

as endereçam – habitualmente, a Gestão da Aprendizagem é feita ao nível dos Recursos 

Humanos da empresa, enquanto a Gestão do Conhecimento é feita a um nível superior, 

próximo do executivo), complexidade e até ambiguidade de conceitos, apresentam ainda 

caminhos tecnológicos divergentes, com indústrias criadas para servir especificamente 

cada uma das disciplinas. 

 É necessária uma abordagem global a estas disciplinas, que permita uma visão 

sistémica da sua influência na organização, e inter-relações entre si. Uma abordagem 
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sugerida prende-se com o Planeamento de Requisitos de Aprendizagem (Learning 

Requirements Planning), uma Framework que se define por “um processo de 

implementação formal, alinhado a toda a organização, de aprendizagem e tecnologias que 

é faseado no tempo de modo a permitir os objectivos a longo e curto prazo de uma 

organização” [ELE08]. Com esta abordagem, as iniciativas ligadas à Gestão de 

Conhecimento e Gestão da Aprendizagem estão ligadas directamente a uma direcção 

estratégica da organização, são articuladas ao longo de toda a mesma, aplicadas 

eficientemente e constantemente avaliadas para permitir o seu desenvolvimento e 

melhoramento.  

 Não é o objectivo deste estudo descrever intensamente esta abordagem em 

particular, mas sim o de realçar a importância da união destas duas disciplinas, conceito 

fundamental à proposta elaborada. 

2.4 A Aprendizagem e Desenvolvimento do Conhecimento 

 A aprendizagem é um dos temas mais estudados desde que a Psicologia é uma 

ciência reconhecida. No último século inúmeros desenvolvimentos foram levados a cabo 

na área, e actualmente poder-se-á definir “aprendizagem” como [WIK08d]: 

 

 “A aprendizagem é uma das mais importantes funções mentais de humanos, 

animais, e sistemas cognitivos artificiais. Esta depende da aquisição de diferentes tipos de 

conhecimento, suportada por informação percepcionada. Leva ao desenvolvimento de 

novas capacidades, competências, valores, entendimentos e preferências. O seu objectivo é 

o aumento da experiência de indivíduos e grupos. As funções de aprendizagem podem ser 

desempenhadas por diferentes processos de aprendizagem do cérebro, que dependem das 

capacidades mentais do sujeito aprendente, do tipo de conhecimento a ser adquirido, bem 

como nas circunstâncias socio-cognitivas e ambientais” 

 

 A teoria e estudos associados a este tema são essencialmente devotados a três 

escolas distintas, que conferem três visões teóricas sobre o processo global de 

aprendizagem [ABEHS04] [INS08] [WIK08d]. 

 

 Uma das mais antigas escolas da teoria da aprendizagem é o 

Comportamentalismo (do original “behaviorism”). Esta teoria defende que a 

aprendizagem tem na observação de comportamentos e resposta a estímulos ambientais a 

sua maior componente, em que a resposta do “aprendente” pode ser controlada pelo 

próprio, ou não. Pavlov estudou maioritariamente a resposta involuntária de indivíduos a 

um estímulo externo (que popularizou a expressão “reflexo condicionado”), enquanto a 

resposta controlada pelo indivíduo foi o principal tema do trabalho de estudiosos como 

Skinner. Este autor desenvolveu a teoria do comportamento operante de indivíduos 

mediante a utilização de reforços positivos ou negativos, à medida do que se pretendia 

como comportamento desejável. Provou que o comportamento operante é reforçado pela 
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utilização destes reforços positivos ou negativos, e enfraquecido pelas consequências de 

castigos, ou mesmo supressão do reforço. 

 O Cognitivismo é uma teoria que altera o foco da aprendizagem para o modo como 

o indivíduo adquire e reorganiza as suas próprias estruturas cognitivas, ou seja, o meio 

como os seres humanos processam e armazenam informação. Em muitos aspectos, a mente 

humana pode ser comparada a um sistema informático, no que a este tópico diz respeito: o 

“aprendente” recebe informação através dos seus sentidos, e armazena-a na sua memória a 

curto prazo, utilizando processos de “compressão” que permitam reduzir a informação 

percepcionada a uma estrutura aceitável e compreensível; para que a informação esteja 

disponível mais tarde, deve ser transferida para a memória a longo prazo, através de 

processos de codificação que relacionam esta nova informação com a já existente, o que 

resulta num conhecimento persistente e com sentido para o “aprendente”. O cognitivismo 

estuda as estruturas mentais que são desenvolvidas pelo cérebro para receber, armazenar, 

organizar e recuperar esta informação armazenada. Wundt e Titchner foram dos mais 

proeminentes pensadores desta teoria de aprendizagem, e o desenvolvimento das suas 

teorias levou a uma nova dimensão do cognitivismo: a implicação e importância da 

consciência do indivíduo no que diz respeito aos seus próprios processos de aprendizagem, 

uma teoria também desenvolvida pelo reputado cientista português António Damásio. 

 Finalmente, o Construtivismo é muitas vezes referido como um novo termo para o 

mais antigo Cognitivismo, com vários desenvolvimentos e pesquisas mais recentes, 

embora a sua abordagem seja francamente diferente desta teoria anterior. O 

Construtivismo, com pensadores históricos na sua fundação como Dewey, Piaget, 

Vygotsky, Candy, Driver, Merizow ou Boud, defende que os indivíduos aprendentes 

constroem o seu próprio conhecimento, ou seja, cada aprendente constrói o seu significado 

do conhecimento ensinado, fazendo-o seja de forma individual, ou social. O foco do 

ensino, ao abrigo desta teoria, muda de transmitir informação para um método que fomente 

a formação de conhecimento e os processos internos ao indivíduo que lhe permitam 

organizar, adquirir e fazer os seus julgamentos sobre uma nova informação. Piaget 

reforçou a importância das estruturas mentais do indivíduo, relativamente ao processo de 

aprendizagem, pois é o meio pelo qual os indivíduos organizam as suas percepções do 

meio ambiente que os rodeia. Esta abordagem, focada no indivíduo, refere que a formação 

destas estruturas mentais ocorre aquando da confrontação de nova informação com o 

conhecimento já anteriormente possuído, com o aplicar desta nova informação a uma nova 

situação, e finalmente integrando o novo conhecimento com as estruturas intelectuais já 

anteriormente desenvolvidas. Vygotsky, por outro lado, focou-se num Construtivismo 

Social, em oposição à abordagem individual de Piaget. Este pensador defende que a 

aprendizagem tem no meio ambiente, social e cultural em que está inserida a sua maior 

fatia de importância, e que depende da qualidade de interacção entre o indivíduo e estes 

meios. Um importante conceito que depende directamente desta abordagem é o de que a 

aprendizagem ocorre fundamentalmente pela interacção entre o aprendente e alguém que é 

um perito no campo de conhecimento que está a ser transmitido – como, por exemplo, um 

professor ou formador. Uma outra abordagem proposta por Bruner, surge na forma de um 
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perito que dá suporte ao aprendente, mas que gradualmente se vai retirando, permitindo ao 

aprendente uma aquisição mais própria do conhecimento. 

  

 Apesar de estas três abordagens serem consideradas as bases da teoria da 

aprendizagem, existem algumas teorias em que o seu enquadramento se torna difuso, no 

que às fronteiras de cada uma das bases diz respeito. A Aprendizagem Social, com 

Bandura na sua génese [Agu08], é um destes exemplos, e contém elementos do 

comportamentalismo e, simultaneamente, do cognitivismo e mesmo do construtivismo. 

Bandura, com as teorias de Vygostky como alicerces, defende que os indivíduos aprendem 

ao observar o comportamento de outros, e se observam resultados desejados e positivos, é 

mais provável que modelem, imitem e adoptem o comportamento destes. Mas esta 

perspectiva comportamentalista é complementada com o foco dado à importância do papel 

das estruturas cognitivas dos indivíduos, o que lhes permite, por exemplo, prestar atenção 

aos seus modelos, utilizar símbolos para adoptar o comportamento destes, organizar e reter 

a informação aprendida. Na verdade, a observação de modelos por si só não garante a 

aprendizagem de um comportamento. Os factores identificados como complementares a 

esta aprendizagem prendem-se com: as características do observador, na forma dos seus 

modelos mentais, que são formados pelas suas experiências, posição social, valores, entre 

tantas outras características que definem um indivíduo; as características do modelo, em 

que o prestígio deste aos olhos do observador é o factor mais preponderante, e pode ser por 

se definir como competente numa determinada actividade ou por ser uma pessoa com 

significado para o aprendente; as consequências do comportamento também deverão ser 

vistas como positivas seja para o aprendente ou para o modelo, mesmo nos casos em que o 

comportamento seja considerado negativo. O efeito destas consequências, que podem ser 

vistas como uma forma de reforço, ilustra um dos pontos mais importantes a uma 

aprendizagem eficaz: a motivação. 

 

 O estudo da motivação nos processos de aprendizagem é bastante complexo. 

Actualmente, reconhece-se que a motivação para a aprendizagem de um indivíduo é 

pessoal, e interna ao próprio, mas é também reconhecido o papel da influência dos factores 

externos nestas características pessoais [Fri08]. O estudo desta disciplina tem como 

origem, apesar de involuntária, a perspectiva comportamentalista, ou melhor dizendo, o 

papel do reforço e castigo desenvolvidos nesta disciplina, pois estes podem ser vistos como 

uma forma indirecta de motivação para direccionar um comportamento desejado [Svi99].  

 De entre os vários estudos dedicados ao tema, podem definir-se como condições 

essenciais à motivação de um indivíduo para a aprendizagem [STA08] [Hua02] [Svi99]:  

 

 Compreenda a educação e aprendizagem de um tema como relevantes a nível 

pessoal, no que aos seus interesses e objectivos diz respeito; 

 Acredite que possui os conhecimentos e competências para atingir com sucesso os 

objectivos de aprendizagem. Este ponto, endereçado nos estudos de Bandura como 

auto-eficácia (“self-efficacy”), ilustra algo muitas vezes de um modo comum 

chamado como “o poder do pensamento positivo”: se um indivíduo acreditar que é 
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verdadeiramente capaz de realizar uma tarefa, a probabilidade que a realize com 

sucesso aumenta na mesma medida; 

 Se veja como agente responsável na definição e no atingir dos seus objectivos 

pessoais, e não apenas como parte de um processo já definido, exterior a si próprio; 

 Compreenda o nível de pensamento superior e capacidade de auto-regulação que 

levam à prossecução dos objectivos; 

 Utilize processos para, de uma maneira eficiente e eficaz, codificar, processar, e 

recordar a informação que é transmitida; 

 Controle emoções e disposições que podem facilitar, ou interferir, com a motivação 

à aprendizagem; 

 Produza os resultados que ilustrem o atingir de um objectivo com sucesso. 

 

 Com base nestas características pessoais, torna-se então crucial adoptar o processo 

de aprendizagem de forma, igualmente, a responder às necessidades da motivação 

individual: 

 

 É necessário definir o próprio conhecimento a ser passado e seus objectivos de uma 

forma clara, relevante e interessante para os aprendentes, mas também é necessário 

motivá-los a pensar e definir os seus próprios objectivos; 

 Apesar das dificuldades em adaptar um processo de aprendizagem a um conjunto 

de conhecimentos prévios díspar, num grupo de indivíduos, é fundamental utilizar 

os interesses e conhecimentos pessoais possuídos pelos aprendentes no processo de 

aprendizagem; 

 Os objectivos e o seu impacto no processo de aprendizagem devem ser um dos 

focos do mesmo, sendo preferível um modelo em que os alunos conseguem 

compreender o seu progresso de encontro a um objectivo, por exemplo, através de 

objectivos intermédios. O feedback não deve ser descurado, para garantir que a 

compreensão do atingir desse objectivo é percepcionada, e os benefícios do atingir 

de objectivos também devem ser claros, seja de forma directa – atribuídos ao 

aprendente – ou de forma indirecta – atribuídos a um modelo, que o aprendente 

reconhece como tendo obtido um benefício por ter atingido um objectivo; 

 Conferir aos aprendentes um conjunto de escolhas sobre o que pretendem fazer e 

como podem atingir os seus objectivos, ou organizar um mecanismo de 

aprendizagem que esteja de acordo com os interesses destes; 

 É fundamental a orientação a um nível de objectivos que não estejam apenas 

relacionados com a performance numa determinada tarefa, por exemplo, em 

comparação com os seus pares. Este tipo de aprendizagem motiva o 

desenvolvimento de conhecimento novo para o aprendente, confere uma maior 

tolerância ao risco, feedback correctivo – em oposição a objectivos orientados à 

performance, que apenas têm feedback confirmativo – e, acima de tudo, apresenta 

as falhas comuns à aprendizagem como oportunidades, e não como reforços 

negativos. 

 Finalmente, a criação de um ambiente estimulante à aprendizagem é fundamental, 

na forma de um processo que envolva acção, escolhas, tolerância ao erro, medidas 

de avaliação de objectivos, feedback, desafio, reconhecimento e, ainda, 

divertimento. 
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 O papel do divertimento e desafio nos processos de aprendizagem tem vindo a ser 

largamente estudado no âmbito da teoria do Construtivismo, e foram várias as descobertas 

de Piaget e Vygotsky neste campo [TS04] [Car08]. As actividades lúdicas podem ser vistas 

como um importante elemento motivador do processo de aprendizagem, e o seu factor de 

desafio não deve em momento algum ser descurado. Apesar de, habitualmente, estes serem 

estudos direccionados à aprendizagem infantil, muitas das suas conclusões podem ser 

estendidas ao domínio dos adultos, e das organizações. Um dos pontos mais importantes da 

aprendizagem lúdica é o facto de o indivíduo aprender através da interacção, seja com o 

conteúdo ou com o contexto social em que este se desenrola, sendo este ponto – o do 

desenvolvimento das relações e laços sociais – uma das mais importantes contribuições, 

apesar de indirecta, do factor lúdico para o processo de aprendizagem. 

 

 O ponto anterior ilustra, apesar de levemente, uma das críticas mais apontadas ao 

uso da psicologia da aprendizagem, por exemplo, em contextos empresariais, ou num 

mundo “adulto” no geral, devido ao facto de a larga maioria dos estudos e experiências no 

campo serem direccionadas ao campo infantil. As diferenças entre a aprendizagem na 

infância e na idade adulta conheceram importantes desenvolvimentos a partir da segunda 

metade do séc. XX, e este campo deve a Malcolm Knowles o maior contributo [INS08] 

[ARI08]. 

 Knowles utilizou o termo “andragogia” para definir a sua abordagem (em oposição 

a “pedagogia”, que entende como o ensino e aprendizagem no campo infantil), e aponta as 

seguintes características ao indivíduo aprendente na sua forma adulta: a auto-concepção de 

um indivíduo é uma característica fundamental, pois evolui de uma personalidade 

dependente para uma auto-direccionada; a experiência do indivíduo deve ser vista como 

um poderoso recurso de aprendizagem; a disposição para aprender aumenta na direcção 

das tarefas que desempenha a nível social; a orientação da aprendizagem muda de uma 

aplicação a longo prazo para uma aplicação imediata, o que faz mudar o foco do conteúdo 

a ensinar para a resolução de problemas; a motivação para aprender torna-se mais interna e 

menos sujeita a factores ambientais, à medida que o indivíduo cresce. 

 No desenvolvimento de uma aprendizagem centrada em indivíduos adultos, como 

poderá ser um dos casos aplicáveis decorrentes deste estudo, dever-se-á ter em atenção os 

seguintes requisitos para uma aprendizagem eficaz por parte destes indivíduos: 

 

 Respeito, na medida em que o indivíduo deve ser respeitado como o sujeito 

principal da sua própria aprendizagem, devendo ser parte integrante do 

planeamento do que irá acontecer durante a aprendizagem e ainda livre de decidir o 

que quer aprender; 

 Aplicação imediata, pois estes indivíduos não gostam de perder tempo e 

necessitam de ver como o conhecimento aprendido pode ser utilizado 

imediatamente; 

 Segurança, no que diz respeito ao seu sentimento frente à experiência de 

aprendizagem, mas também quanto à sua confiança no desenho do próprio plano. 
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Um outro ponto, relativamente à segurança, é que o indivíduo adulto gosta de ser 

reconhecido ou afirmado; 

 Envolvimento no processo de aprendizagem, pois estes indivíduos não se sentem 

comprometidos se não forem parte activa, integrante e determinante do mesmo; 

 Relevância do conteúdo, que deverá estar relacionado com o tópico das suas 

experiências de vida – um dos mais importantes pontos do estudo de Knowles – 

mas este também deverá ser aplicável à sua vida familiar ou profissional. 

 

 

 O último tópico a ser endereçado no campo da psicologia da aprendizagem, prende-

se com uma das mais recentes formas dos processos associados a este campo, e já discutido 

num ponto anterior: o ensino por meios electrónicos à distância, ou seja, o e-learning. É 

importante a criação de um modelo de e-learning que reflicta não apenas as características 

das várias escolas da psicologia da aprendizagem, mas também tendo em conta as 

necessidades específicas da aprendizagem na idade adulta, apresentadas no tópico anterior, 

de modo a criar um sistema verdadeiramente relevante para os seus utilizadores, e para a 

organização em que se inserem. Um outro ponto importante é que não se deverá, na 

realidade, optar por uma das visões da psicologia da aprendizagem, mas sim – idealmente 

– por um modelo que conjugue o melhor das três abordagens. Mas torna-se então, por 

agora, importante perceber de que modo as três escolas da psicologia da aprendizagem se 

definem num modelo de e-learning [Big08] [Far08]. 

 

Comportamentalismo 

 

 O comportamentalismo é na verdade a base de grande parte dos modelos de ensino 

e aprendizagem actuais, sejam eles presenciais ou à distância, como é o caso do e-learning. 

A abordagem também conhecida como ADDIE (análise, desenho, desenvolvimento, 

implementação e avaliação – do inglês analysis, design, development, implementation and 

evaluation) é a mais comum e tem nesta escola o seu pilar, com o processo de ensino 

desenhado à medida de objectivos mensuráveis e com os quais a performance dos alunos é 

confrontada.  

 O papel de objectivos bem definidos, e da utilização de reforços ao longo de um 

processo de aprendizagem definido pelo designer do conteúdo, são alguns dos pontos 

fundamentais deste tipo de abordagem a sistemas de e-learning, que devem responder a 

requisitos como: 

 

 O conteúdo de aprendizagem deve ser dividido em pequenos passos de instrução, 

de uma forma dedutiva, e com especial foco em exemplos positivos para reforçar a 

aprendizagem e exemplos negativos para estabelecer fronteiras para o 

conhecimento; 

 Este conteúdo, ao contrário de outras abordagens, deve ter um fluxo pré-

determinado pelo seu designer, habitualmente numa sequência de dificuldade ou 

complexidade crescente; 
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 O conhecimento, operação, procedimento ou capacidade a ser transmitida deverá 

ser demonstrada ao aprendente e, como já foi referido, partida nas suas partes 

constituintes de forma a construir um caminho de aprendizagem, em que os testes 

de revisão de conhecimento ao longo deste caminho, ou testes práticos com 

feedback sobre os mesmos, são fundamentais. A eficácia do processo de 

aprendizagem é medida pela performance nestas avaliações, e o foco do processo é 

dado a estas. Se necessário, o aprendente deve poder voltar a percorrer os 

conteúdos em que tem mais dificuldade, sendo as mensagens com um reforço 

positivo fundamentais à manutenção da motivação. 

 

 Esta abordagem apresenta alguns problemas na sua utilização, nomeadamente no 

que diz respeito à assumpção inicial de que existe, sempre, uma resposta “certa” para as 

avaliações, limitando assim os processos de formulação de respostas próprias por parte do 

aprendente, o que pode ser uma grande limitação relativamente à aquisição de pensamento 

crítico, ou de resolução de problemas.  

 

Cognitivismo 

 

 Como já foi referido, o cognitivismo tem o seu foco no modo como o conhecimento 

é recebido, processado, armazenado e acedido pelo aprendente, pelo que as TI oferecem 

várias possibilidades relativamente ao meio de transmissão de conhecimento, como por 

exemplo conjugar os meios visuais com os meios auditivos no processo de aprendizagem. 

O reconhecimento da importância da memória a curto prazo deve ser endereçado no que 

diz respeito às suas limitações, bem como os mecanismos necessários à passagem para a 

memória a longo prazo. A relação com o conhecimento já possuído pelo aprendente 

também deve ser levada em conta, bem como as características pessoais dos vários 

aprendentes, e suas diferenças. Resumindo, um sistema que respeite a teoria do 

cognitivismo deverá possuir as seguintes características: 

 

 A aprendizagem deverá poder ser feita recorrendo aos vários sentidos do 

aprendente, através de estímulos visuais e auditivos, e realçando as secções mais 

críticas do conteúdo, bem como fundamentar cada instrução e fazer a ponte com o 

nível cognitivo do aprendente; 

 A memória a longo prazo do aprendente deverá ser envolvida no processo de 

aprendizagem, e a nova informação apreendida deverá ser ligada a esta por meio 

de, por exemplo, modelos conceptuais que permitam ao aprendente fazer esta 

ligação, ou através de perguntas prévias que permitam activar o conhecimento já 

possuído e preparar o aprendente para o conteúdo a ser transmitido, recordando os 

pontos de ligação que já possui com o novo conteúdo; 

 O conteúdo deverá levar em conta os limites de cognição da mente humana. Por 

regra, entre 5 a 9 itens são recomendados no máximo, pelo que ao exceder estes é 

necessário fornecer uma estrutura visual (como mapas de conteúdos) para situar o 

aprendente relativamente ao processo; 

 Deverão ser utilizadas estratégias para que o aprendente aplique, analise, sintetize e 

avalie o conhecimento apreendido deverão ser utilizadas, para permitir um 
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entendimento profundo do que foi transmitido, mas também que reforcem o 

“sentimento de si” no que diz respeito ao que aprenderam, colaborando com outros 

aprendentes ou verificando o seu progresso; 

 Os materiais de suporte deverão ter em conta diferentes tipos de características 

individuais do lado do aprendente, e suas preferências no que diz respeito ao 

processo de aquisição de conhecimento; 

 É necessário assegurar a motivação do aprendente, seja por meio do próprio 

indivíduo ou por meio de uma entidade externa, como por exemplo uma motivação 

por parte do instrutor ou por parte de feedback relativamente à performance do 

indivíduo; 

 Por fim, a estratégia de ensino deve ligar o conhecimento às experiências prévias 

do indivíduo, por exemplo, através de cenários da vida real para exemplificar 

determinadas partes dos conteúdos. 

 

 O principal problema da aplicação do cognitivismo a uma abordagem de e-learning 

prende-se com a dificuldade de obtenção, ou mesmo de definição, das características dos 

aprendentes, dada a natureza distante deste modelo. Este problema torna muito difícil a 

adequação dos conteúdos às estruturas cognitivas dos indivíduos, um ponto basilar nesta 

abordagem. 

 

Construtivismo 

 

 O construtivismo apresenta, segundo alguns autores, a maior oportunidade e, 

simultaneamente, os maiores desafios na área do e-learning. Os avanços e novas 

potencialidades das TI oferecem um leque de possibilidades a esta escola nunca antes 

possíveis, em qualquer modelo de aprendizagem. Graças a estes avanços, por exemplo no 

contexto da Internet, permite ao aprendente um controlo sobre o fluxo de ensino e 

instruções, com a informação ligada e acessível numa rede de conteúdos maior, ao invés de 

uma abordagem mais definida, limitada e linear. A aprendizagem é vista como um 

processo verdadeiramente activo e adaptável, e tem no indivíduo o seu principal 

componente e motor. Em suma, um sistema que se pretenda “construtivista” deve 

responder a estas características: 

 

 Deve permitir uma aprendizagem segundo um processo activo de alto nível, 

envolvendo os aprendentes em todo o mesmo, por exemplo, através de pedidos de 

aplicação do conhecimento em situações práticas ou discutindo tópicos no seio de 

um grupo; 

 A aprendizagem deve ser controlada pelo aprendente, pelo que os conteúdos de 

aprendizagem devem surgir numa forma de instruções interactivas, e deve ser 

levado em conta que a iniciativa parte sempre do aprendente. Os objectivos, do 

mesmo modo, deverão ser definidos por este, mas podendo beneficiar do auxílio de 

um instrutor; 

 O papel da colaboração, discussão, troca de ideias e cooperação com outros 

indivíduos deve ser enfatizado no processo de aprendizagem, de forma a fomentar 
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experiências de vida real neste e a facilitar assim aquisição de conhecimento de um 

modo verdadeiramente construtivista; 

 O conhecimento a transmitir deverá ser vivo e rico em sentido para o aprendente, 

por exemplo, através de exemplos e casos de uso para informação teórica. Deverá 

ainda ser dado ao aprendente o tempo e oportunidade para reflectir no 

conhecimento transmitido, de forma a assegurar a sua manutenção a longo prazo; 

 Finalmente, o ensino deverá ser feito na forma de actividades interactivas de modo 

a maximizar o potencial de aprendizagem; 

 

 Como já foi referido, o segredo de uma abordagem de sucesso a uma estratégia de 

e-learning reside na conjugação destas três escolas de pensamento, mas sempre levando 

em conta as necessidades específicas no que aos processos de aprendizagem de indivíduos 

na idade adulta diz respeito [Olk05]. 

 Para maximizar o sucesso de utilização desta abordagem junto a este público-alvo, 

é necessário garantir ainda as seguintes premissas: 

 

 É necessário motivar os indivíduos aprendentes de modo a darem seguimento ao 

processo de aprendizagem, por exemplo, oferecendo-lhes um reconhecimento 

associado ao mesmo; 

 As experiências prévias dos aprendentes devem ser relacionadas com o novo 

conteúdo, mesmo tendo em conta a diversidade e imprevisibilidade já apontadas 

previamente, por exemplo, através de diferentes caminhos de aprendizagem para 

um mesmo conteúdo, à escolha do indivíduo; 

 A resolução de problemas deve ser um dos pontos fundamentais associados ao 

conteúdo, pois os adultos querem – no geral – aprender algo que pensem ser 

necessário para satisfazer um requisito da vida real; 

 Permitir aos indivíduos o controlo sobre a sua experiência de aprendizagem, como 

por exemplo a selecção apenas dos tópicos que lhes interessam, ou a aprendizagem 

ao ritmo de cada indivíduo; 

 O conteúdo a ser apreendido deve ser relevante para o aprendente, através de um 

ensino com recurso a técnicas que vão além da simples memorização, como 

resolução de casos de teste, análise de cenários ou desenvolvimento de capacidades 

de compreensão. Em todo o caso, os objectivos da aprendizagem devem reflectir a 

adequação a situações reais; 

 Incorporar um estilo de aprendizagem activo, por exemplo, através de pedidos de 

tarefas que não sejam realizadas em âmbito e-learning mas que apenas sejam 

apresentados, após, os seus resultados. Um outro exemplo prende-se com testes de 

modo a medir as capacidades do aprendente, ou pedidos de trabalhos que solicitem 

a integração de conhecimento por meio de diversas fontes; 

 

2.5 Comunidades de Criação de Valor 

 As comunidades, e o poder destas na criação de valor, têm sido um tema recorrente 

ao longo dos últimos anos, impulsionado pelos fenómenos mediáticos e à escala global 

como a Wikipedia ou o Linux (e numa visão mais alargarda, o Open-Source) – na verdade, 
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não é o objectivo deste estudo entrar em detalhe nestes exemplos apresentados, mas sim 

realçar a importância das comunidades no desenvolvimento de bens e serviços em 

determinados contextos, como o caso do conhecimento no contexto das organizações.  

 Anteriormente, falou-se de um contexto actual que possibilita transformações de 

grande escala na foram como as organizações e indivíduos operam. Esse contexto, não é 

mais – e tanto - do que um mundo de comunidades. 

 

 Apesar do conceito de comunidades, e mais recentemente as chamadas 

“colaborações em massa” (mass collaboration), receberem agora um especial foco de 

atenção sobre si, na verdade estes princípios já haviam sido descobertos há muitos anos, e 

foram agora relembrados num livro da autoria de Dan Tapscott e Anthony D. Williams, 

com o título “Wikinomics”. Este livro estuda as mais recentes alterações no tecido social, e 

o poder que as “multidões inteligentes” estão a libertar na criação de valor.  

 Tapscott [TW07] relembra a premissa de Ronald Coase, vencedor de um prémio 

Nobel, que descortinou em 1937 a solução para um dos maiores mistérios do capitalismo: a 

sabedoria convencional defendia, e defende, que a economia deve funcionar sobre um 

mercado livre, ao invés de mercados controlados e planeados (como o da URSS) que 

estavam condenados ao fracasso. O problema é que esta premissa entra em conflito com 

uma das realidades dos mercados livres: como podem então existir, e ter sucesso, as 

grandes corporações, com os seus processos e operações centralizados, num mercado 

destes? Se a teoria capitalista estava correcta, porque não faziam as pessoas negócio umas 

com as outras, num papel alternado de comprador e vendedor, ao invés de se organizarem 

em empresas? Coase referiu que para produzir bens e serviços é necessário, na verdade, o 

conceito de colaboração, e esta envolve custos. As corporações, empresas e organizações 

surgem e sucedem quando fica mais barato conseguir esta premissa, ligando pessoas, 

matérias-primas e recursos num propósito comum, em comparação com uma procura 

individual pelas partes componentes de um produto ou serviço. 

 O contexto actual referido, potenciado pelo desenvolvimento das TI, oferece uma 

perspectiva radical quanto a esta descoberta: os custos que permitem uma colaboração 

eficaz, ou seja, os custos que permitem a um conjunto de indivíduos trabalhar de encontro 

a um objectivo comum, caíram a pique, o que, segundo Tapscott, leva à redefinição do 

entendimento das empresas e organizações. A razão é que se estas existem com o propósito 

de centralizar, organizar e controlar os custos de colaboração, o que fazer se, como 

actualmente, a colaboração estiver ao dispor de qualquer indivíduo a um preço irrisório, 

graças a ferramentas como a Internet e um poder de computação cada vez mais barato, o 

que se traduz num poder individual proporcionalmente mais elevado? 

 Taspcott, com base num estudo de 9 milhões de dólares para compreender as 

implicações do tema, refere inúmeros exemplos que corroboram os seus alertas, entre os 

quais se podem destacar o surgimento do software open-source (e o seu produto mais 

conhecido, o Linux, que é um sistema operativo construído por uma comunidade de 

milhares de contribuidores), o Youtube (um site na Internet que permite aos utilizadores 

partilharem os seus vídeos), o InnoCentive (um fórum na Internet com uma comunidade de 
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1,5 milhões de peritos e cientistas de todo o mundo), ou a já considerada maior 

enciclopédia da História da Humanidade, a Wikipedia (uma enciclopédia on-line que é 

desenvolvida pelos seus utilizadores). 

 O exemplo do InnoCentive, apresentado por Taspcott, permite a empresas como a 

Procter&Gamble solicitar ao conjunto de membros registados na comunidade que 

descubram a solução para um determinado problema, como por exemplo a descoberta de 

uma molécula mais eficaz para retirar uma nódoa de vinho de um tecido, ao invés de se 

cingir aos processos de I&D internos e às limitações dos seus recursos. Neste caso, e a 

P&G é uma das maiores corporações do mundo, a proporção é de 9.000 empregados para 

uma comunidade de 1,5 milhões de especialistas. Este processo é designado, actualmente, 

de crowdsourcing [How06], uma analogia ao outsourcing, o processo de recrutar uma 

fonte de trabalho extrínseca à empresa, ou organização, com vista a satisfazer uma 

necessidade da mesma.   

 James Surowiecki [Sur07] apresenta uma outra dimensão das comunidades, não 

apenas como uma força de trabalho ao dispor das organizações, mas também como uma 

entidade que consegue tomar as decisões mais acertadas, mesmo quando são confrontados 

uma larga comunidade de anónimos, com as mais variadas competências, a um grupo de 

peritos no tópico. Surowiecki apresenta o exemplo da explosão do Space Shuttle 

Columbia, e o processo de “atribuição de culpa” pelo sucedido do mercado bolsista, ou 

seja, quais as companhias que seriam mais prejudicadas por serem reconhecidas como as 

responsáveis pela tragédia. Surpreendentemente, muito antes de a NASA publicar o 

relatório com os componentes responsáveis e, simultaneamente, quais as empresas 

indirectamente também responsáveis, já o mercado bolsista, e a sua comunidade de 

milhares de investidores havia “encontrado” os mesmos, e as acções dessas empresas já 

tinha baixado mais do que todas as outras. 

  

 O avanço nas TI, e destacando as possibilidades oferecidas pela Internet, tornaram 

possível uma realidade que já havia sido imaginada na década de 80 por Alvin Toffler, no 

seu livro “A Terceira Vaga” [Tof84]: os consumidores seriam capazes de produzir muitos 

dos próprios bens que consomem, dando azo à descrição (também referida por Taspcott) de 

prosumidores. A Wikipedia, com a sua dimensão avassaladora, é construída pelos seus 

próprios leitores, sendo que qualquer pessoa pode criar uma entrada, ou editar outra 

previamente criada por um outro utilizador. Surpreendentemente, apesar dos problemas 

que possam ser imaginados à primeira vista, a precisão das entradas é muito elevada, e um 

erro na Wikipedia leva, em média, apenas 1,7 minutos a ser corrigido pela sua 

comunidade. E esta é uma enciclopédia com uma dimensão largamente superior à bem 

conhecida Encyclopedia Britannica. 

 Este conceito de produção de conteúdos, bens ou serviços, pelas comunidades é 

também conhecido como “produção com os pares”, que Tapscott defende funcionar 

porque “(…) a nova economia desencadeada pela tecnologia alterou permanentemente os 

custos e benefícios da produção de informação e da colaboração; é mais eficiente do que 

as empresas ou mercados na distribuição do tempo e atenção por certas tarefas; é 
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realmente adequada para atrair um conjunto de talentos mais diversificado e disperso do 

que as empresas individuais conseguem controlar; e as pessoas que contribuem 

beneficiam da liberdade e da experiência da produção com os pares”. Mas o modelo está 

sujeito a fortes críticas, muitas das quais resumidas num livro recentemente lançado por 

Andrew Keen, “The Cult of the Amateur” [Kak07], em que umas preocupações 

apresentadas – e mais relevante para este estudo – se prende com a qualidade dos bens 

criados pela comunidade, pois como assegurar este requisito fundamental num 

aparentemente caótico mundo de produção com os pares, em que é dada à comunidade 

toda a liberdade sem quaisquer condicionantes? 

 Além do poder que as próprias comunidades possuem de se auto-regulamentar, na 

verdade este “caos” é apenas aparente. Retomando o exemplo da Wikipedia, esta possui 

vários processos internos que lhe permitem assegurar a sua qualidade [VWM08], o que 

ilustra um ponto: se as estratégias de gestão da qualidade de um sistema de produção com 

os pares forem inteligentemente definidas, este requisito pode ser assegurado sem 

comprometer os valores de liberdade e produção pela comunidade inicialmente definidos, 

embora esta solução deva ser customizada à medida de cada necessidade – como, por 

exemplo, no caso dos diferentes projectos open-source [MHP08]. 

 

 No contexto do estudo apresentado, a questão a responder é: como aproveitar este 

poder das comunidades e a produção que possibilitam para potenciar a aprendizagem e 

desenvolvimento de conhecimento nas organizações? A solução está na ligação directa 

entre os dois conceitos: a criação de “Comunidades de Aprendizagem”. 

 No seguimento da teoria do Construtivismo apresentada anteriormente, as 

Comunidades de Aprendizagem estão relacionadas com os estudos de Vygotsky, que 

mudou o foco de um construtivismo individual enfatizado por Piaget para o papel que os 

outros, e o meio ambiente, têm na contribuição e desenvolvimento do conhecimento do 

indivíduo. Uma possível definição para estas comunidades, baseada no desenvolvimento 

dos vários estudos sobre o tema, será [KBJ08]: 

  

 “As Comunidades de Aprendizagem são compostas por pessoas que partilham um 

propósito comum. Estas colaboram com base nas suas forças individuais, respeitando a 

diversidade de perspectivas, e promovendo activamente oportunidades de aprendizagem. 

Os benefícios são a criação de um ambiente vibrante e sinergético, aumentar o potencial 

de todos os membros, e a possibilidade de que novo conhecimento seja criado”  

 

 Poder-se-á argumentar que esta definição aponta, directa ou indirectamente, para 

um contexto de Organização Aprendente. Na realidade, a abordagem habitual na 

transformação de uma organização em organização aprendente tem nos seus alicerces a 

visão clássica das escolas como potenciador de conhecimento e aprendizagem, o que 

significa – ao invés de uma “cultura aprendente” – a limitação por formação em salas de 

aula, memorização, estudo individual, e até a visão do professor como detentor do 

conhecimento absoluto e o aluno como o participante ingénuo no processo [WS00]. Este 
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modelo, com as suas falhas já reconhecidas, tem na falta de reconhecimento do papel da 

interacção e relações inter-pessoais como potenciadores de aprendizagem, uma das suas 

maiores lacunas. Os indivíduos desenvolvem uma grande parte da sua aprendizagem 

através da interacção com outros indivíduos que partilhem os mesmos desafios, ambições, 

visões, ou mesmo tarefas, um princípio que é a base das Comunidades de Aprendizagem. 

 Este tipo de comunidades não deve ser visto pelas organizações apenas como uma 

alternativa de processo, mas como uma solução para vários problemas e desafios do 

contexto económico actual, como: 

 

 As unidades de negócio de uma organização estão frequentemente isoladas, no que 

diz respeito ao seu conhecimento. Efeitos como a globalização obrigam a uma 

visão partilhada ao longo da organização, e a um esforço de coordenação e 

colaboração entre as suas áreas constituintes para aumentar o seu potencial de 

impacto, sendo que estes esforços apenas podem ocorrer num contexto de relações 

sociais; 

 O conhecimento mais valioso numa organização é cada vez mais reconhecidamente 

o conhecimento tácito, e este – como já foi referido – está na posse de cada 

indivíduo, o que faz com que seja de difícil modelação em documentos ou outro 

tipo processual de recursos a serem partilhados; 

 Está cada vez mais presente numa organização a certeza de que a larga maioria dos 

campos de acção são, hoje em dia, demasiadamente complexos para serem 

dominados por apenas uma pessoa e, como tal, o único modo de endereçar estes 

desafios é através de uma verdadeira inteligência colectiva ao serviço da 

organização. 

 

 Um conceito que frequentemente é confundido com Comunidades de 

Aprendizagem é o de “Comunidades de Prática” (do Inglês “Communities of Practice”), 

um termo aplicado pela primeira vez por Jean Lave e Etienne Wenger no seu livro 

“Situated Learning: legitimate peripheral participation” [Rop05], e que pode ser definido 

por “um grupo de pessoas, no seio de uma organização ou não, que partilham um domínio 

e paixão por um determinado tópico, e interagem numa base regular de modo a aumentar 

a sua aprendizagem neste domínio”. Apesar das semelhanças com as Comunidades de 

Aprendizagem, é necessário realçar o maior foco na resolução de problemas específicos, 

ou o foco num determinado tópico comum a todos os membros dessa comunidade (ao 

invés de, nas Comunidades de Aprendizagem, partilharem objectivos de mais alto nível), e 

o facto de as Comunidades de Prática definirem habitualmente um conjunto de metas ou 

objectivos para si e seus elementos, o que as torna uma estrutura bem mais formalizada e 

focada que as Comunidades de Aprendizagem. 

 Pode-se mesmo considerar uma hipótese de implementação conjunta, em que uma 

Comunidade de Aprendizagem se divida “organicamente” em várias Comunidades de 

Prática especificadas em temas concretos, tornando estas os blocos alicerçais de uma 

estratégia comum. Essa proposta é, aliás, uma das bases do estudo apresentado. 

 Uma Comunidade de Prática deve ser vista de forma diferente de uma “normal” 

estrutura ou componente organizacional, pois é constituída por voluntários que decidem os 
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objectivos e caminho para a mesma, sendo necessário reconhecer esta natureza orgânica e 

independente das mesmas para poder aspirar a maximizar o seu potencial. Segundo 

Etienne Wenger e William Snyder, para alcançar o sucesso com esta forma de agir é 

necessário assegurar os seguintes pontos: 

 

 As comunidades devem ser fomentadas, não criadas. Estas dependem da vontade 

voluntária dos seus membros, e da sua energia e relação com os restantes membros; 

 Dependem da paixão dos membros pelos tópicos que definem as comunidades, e 

este é o motor que faz com que os indivíduos partilhem e desenvolvam o seu 

conhecimento colectivo; 

 Os líderes internos e organizadores da comunidade são pontos essenciais das 

mesmas, sendo que os líderes levam ao desenvolvimento de novas ideias e 

métodos, e os organizadores coordenam as actividades de aprendizagem e 

iniciativas de modo a satisfazer tantos os membros, como os envolvidos 

indirectamente na comunidade; 

 Devem ser vistas como motores estratégicos e poderosos para enfrentar uma Era do 

Conhecimento altamente competitiva e imprevisível, em que o conhecimento que é 

desenvolvido e partilhado por estas comunidades, e os seus indivíduos (os 

colaboradores da organização) é o bem mais precioso das organizações, permitindo 

o desenvolvimento de competências-chave para enfrentar a exigência dos 

mercados.  

 

 Wenger, McDermott e Snyder [MPY07] resumiram em sete pontos os elementos de 

sucesso de uma Comunidade de Prática: devem ser desenhadas de modo a permitir a sua 

evolução, abertas ao diálogo de perspectivas internas e externas, fomentar diferentes níveis 

de participação, desenvolver espaços comunitários públicos mas também privados, serem 

focadas na criação de valor, combinar a familiaridade e excitação e, finalmente, criar um 

ritmo próprio à comunidade. 

  

 Uma vez mais, as TI desempenham um papel crucial na redefinição destes 

conceitos, e sua aplicação. Antes da proliferação da Internet, os custos para as 

organizações apoiarem e criarem as condições necessárias tanto às Comunidades de 

Aprendizagem como Comunidades de Prática era elevado, e exigia uma disponibilidade 

propriamente sincronizada dos elementos da mesma, o que limitava (e muito) o seu poder 

de actuação. O desenvolvimento da Web trouxe consigo inúmeras potencialidades neste 

campo, e conferiu às Comunidades a possibilidade de se suportarem desta plataforma de 

comunicação e partilha, e – nomeadamente no campo das Comunidades de Prática – a 

adopção de um modelo de Comunidades Virtuais (de Aprendizagem e Prática), não apenas 

nas organizações mas na sociedade em geral [LF07] [SBS08]. Dois dos grandes avanços 

permitidos por este tipo de Comunidades foram o facto de se possibilitar uma comunicação 

assíncrona, à medida da disponibilidade dos seus membros, mas também síncrona, 

acedendo, e permitindo o acesso, a membros geograficamente isolados. 

 Considerando então, como referido anteriormente, as Comunidades de Prática 

como as unidades base de uma estratégia comum envolvendo uma Comunidade de 
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Aprendizagem, é importante definir o que se entende por Comunidade Virtual de Prática: 

este tipo de comunidades define-se por uma rede de indivíduos que, à semelhança das 

Comunidades de Prática, partilham um domínio de interesse, mas que comunicam on-line 

entre si, partilhando recursos. Não é o objectivo primário das Comunidades Virtuais de 

Prática o desenvolvimento de projectos, mas sim o de aumentar o conhecimento dos seus 

membros num conjunto de tópicos do seu interesse comum, e deve ser fomentado um 

espírito de abertura, comunicação, troca de experiências e perspectivas, discussão, 

colaboração, reflexão e aprendizagem informal, ao invés de processos de aprendizagem 

“formais”, com hierarquias associadas. O cerne de uma Comunidade Virtual de Prática 

devem ser as interacções entre os seus membros, e a tecnologia deve servir como 

facilitador (e não como barreira, por exemplo no caso de um sistema complexo) destas 

interacções.  

  

 Um dos problemas referidos anteriormente, aquando da apresentação da realidade 

emergente das comunidades e sua importância no tecido económico global, prende-se com 

a qualidade dos conteúdos, bens, produtos ou serviços produzidos, e as estratégias para 

assegurar este requisito. As Comunidades Virtuais de Prática, e no geral todo o tipo de 

Comunidades Virtuais (como as de Aprendizagem), não estão isentas deste problema, 

apesar de os seus membros partilharem um interesse comum, ou no caso das Comunidades 

Virtuais de Aprendizagem, um objectivo comum. É necessário, então, garantir estratégias 

que não comprometam os princípios basilares deste tipo de comunidades, mas que 

assegurem a qualidade dos conteúdos produzidos [Neu08]. 

 Habitualmente, uma de três estratégias é escolhida: 

 

 É inexistente, ou seja, qualquer pessoa pode contribuir para a Comunidade e não 

existe uma estrutura ou controlo de qualidade, o que torna difícil a reutilização e 

validação de conhecimento; 

 Demasiado controladora, o que se entende pela existência de um líder ou 

moderador que controla toda a troca de conhecimento dentro da Comunidade; 

 Utilização de uma ferramenta de partilha que não permita qualquer tipo de 

colaboração entre os elementos da Comunidade, sendo meramente um “arquivo” 

de conhecimento; 

 

 Conjugar um controlo de qualidade do conhecimento com uma comunidade que se 

pretende livre, e escalável, é um problema a que nenhuma das soluções acima apresentadas 

consegue responder. Frederick P. Brooks endereçou estes problemas, através daquela que 

mais tarde viria a ser conhecida como a “Lei de Brooks”: as complexidades de 

coordenação estão directamente associadas ao nº de indivíduos envolvidos, e à medida que 

N indivíduos contribuem para um mesmo objectivo, o trabalho desenvolvido aumenta 

também proporcionalmente (N), mas a complexidade e vulnerabilidade a erros aumenta 

numa proporção de N
2
. A solução utilizada pelas organizações para este problema foi 

encontrada na forma de hierarquias que asseguram a coordenação dos elementos, mas o 
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que dizer de uma Comunidade que se pretende auto-organizada, e em que as hierarquias 

devem ser inexistentes?  

 Uma possível estratégia para lidar com estas necessidades define-se por 5 factores 

distintos, que pretendem simultaneamente respeitar os requisitos de uma verdadeira 

comunidade: 

 

 Registo de contribuições e seus contribuidores, o que se traduz na construção de 

uma reputação para os contribuidores da comunidade, e que permite identificar os 

indivíduos mais “confiáveis”, e simultaneamente registando as contribuições é 

possível reverter uma alteração negativa a um conteúdo. Este registo de reputações 

positivas é uma motivação para os elementos continuarem a contribuir, e a fazê-lo 

com mais qualidade, sob pena de perderem esse reconhecimento;  

 Um foco temático e uma cultura de contribuições de alta qualidade, que pode ser 

traduzido num manifesto comum para a comunidade, que estabeleça a base para o 

tema chave da comunidade, o comportamento dos seus membros, qualidade 

esperada das contribuições e como a informação criada pela comunidade pode ser 

utilizada fora dela; 

 A existência e manutenção do sentimento de confiança através de páginas pessoais 

de perfil, pois um dos problemas de comunidades altamente escaláveis é o 

anonimato dos seus membros, que torna a confiança algo difícil de obter, e 

simultaneamente é difícil assegurar uma cultura de responsabilidade por parte 

destes. Além do aumento de capacidade de troca de conhecimentos e ideias que 

estas páginas possibilitam, permitem aos seus membros um melhor conhecimento 

inter-pessoal, o que é também um importante factor numa comunidade que se 

pretende baseada nas relações sociais dos seus membros; 

 Um modelo comum do conhecimento desenvolvido de forma colaborativa e 

acessível a todos, por exemplo na forma de FAQs (do Inglês Frequently Asked 

Questions, ou seja, as questões mais comummente endereçadas) desenvolvidas pela 

comunidade sobre o tópico específico que é o tema unificador dos seus membros; 

 Por fim, critérios de pertença à Comunidade, de modo a garantir a pertença dos 

membros que sejam relevantes para a mesma, mas também a assegurar que os 

elementos preponderantes se mantêm – se o nº de elementos “indesejáveis” 

aumentar, a qualidade dos conteúdos cai proporcionalmente e, assim, aumenta o 

risco dos elementos-chave saírem de uma comunidade que já não lhes é 

interessante. Este tópico varia, em termos do próprio conjunto de critérios, de caso 

para caso, podendo ser tão simples como o preenchimento de um perfil pessoal, ou 

a resposta à pergunta “porque devo fazer parte desta comunidade?”. O papel do 

organizador é fundamental, no início, sendo que após obter um conjunto de 

elementos suficiente a comunidade deve ser auto-gerida.  
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Capítulo 3 

 Análise do Problema 

3.1 Introdução 

 Esta secção do estudo pretende endereçar, definir e contextualizar o problema que é 

referido no estudo apresentado, começando por estabelecer o que se pretendem como 

objectivos para o mesmo, bem como o contexto do estudo, e em seguida endereçar cada 

um dos tópicos apresentados na secção “Enquadramento Teórico” de modo a mapear estes 

de encontro aos objectivos definidos, numa análise crítica que tem como objectivo ilustrar 

os problemas ou necessidades a que é necessário responder, e as dificuldades ou 

impossibilidades do contexto actual nesse sentido. 

 É também ilustrada, e definida, a necessidade de uma visão unificadora do 

problema, que consiga “beber” e conjugar os vários tópicos apresentados de encontro, uma 

vez mais, aos objectivos estabelecidos. 

 Finalmente, é feito um levantamento das principais soluções existentes no mercado 

para o problema, e uma análise crítica que pretende verificar se respondem aos requisitos 

definidos pelo estudo, e nomeadamente se conseguem responder à visão unificadora do 

tópico anterior. 

3.2 Contextualização e Objectivos 

 A importância do conhecimento como principal activo das organizações actuais 

ficou demonstrada na secção anterior, e se estas pretendem alcançar o sucesso – ou apenas 

sobreviver – no complexo mundo económico actual, é necessário o desenvolvimento de 

estratégias que permitam desenvolver este activo, e pô-lo ao serviço da criação de valor 

para a organização. Estas estratégias deverão possuir um conjunto de objectivos bem 
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definidos, que apesar da sua necessidade de adaptação à realidade de cada empresa, 

deverão responder a uma visão mais elevada, e comum. Os objectivos definidos nesta 

secção endereçam esta visão de alto nível e, poder-se-á dizer, agnóstica, e são os alicerces 

para toda e qualquer estratégia que pretenda implementar os conceitos desenvolvidos neste 

estudo. Sem estes, não existe um caminho a seguir, nem sequer uma meta a atingir, o que 

demonstra a sua importância no contexto deste estudo. 

 

 Um outro ponto importante na definição do caminho a seguir por qualquer 

estratégia que se pretenda ver implementada é a sua visão. Na verdade, a visão que se 

pretende ver realizada por este estudo é a apresentada pela própria definição de uma 

Organização Aprendente, pois este tipo de organizações, quando aproveitadas no seu 

máximo potencial, representam o ambiente ideal que permite a obtenção dos objectivos 

aqui apresentados. 

 Começando por definir um objectivo de alto nível para este estudo, este pode 

apresentar-se pela seguinte definição: 

 

 “Desenvolvimento de uma estratégia que aproveite o máximo potencial dos 

indivíduos de uma organização, criando uma visão de conhecimento comum em que este é 

suportado, protegido, fomentado, partilhado e desenvolvido por todos os sectores da 

organização e com o objectivo final de ser o seu principal instrumento, e matéria-prima, 

na criação de valor para esta, e para todos os indivíduos que a compõem”. 

 

 O caminho para a realização deste objectivo passa pelo alcançar de objectivos de 

mais baixo nível, e que estão de acordo com as necessidades já ilustradas na secção 

anterior “Enquadramento Teórico”. Todos os pontos apresentados nesta secção 

representam um componente-chave para o sucesso de uma Organização Aprendente, e é a 

conjugação das maiores forças de cada um destes pontos que permite aspirar a uma 

(verdadeira) organização deste tipo. Pode então definir-se o seguinte conjunto de 

objectivos para a estratégia defendida por este estudo, que deverão ser vistos como parte de 

um único sistema: 

 

 O reconhecer do conhecimento como o principal capital e matéria-prima da 

organização para a criação de valor, e o reconhecer da importância de construir um 

verdadeiro Capital Intelectual da organização, ao invés de um “conjunto” de 

indivíduos com o seu próprio silo de conhecimento, isolados; 

 Promover uma Gestão do Conhecimento activa e completa por parte da 

organização e todas as suas partes constituintes, e alinhada com os objectivos da 

própria organização. 

 Permitir a uma organização a adopção de uma verdadeira cultura de Organização 

Aprendente, não apenas em termos de sistemas ou soluções clássicas de ensino, 

mas presente e na base de toda a filosofia e processos da mesma; 

 Responder às necessidades específicas e operacionais de uma eficaz Gestão da 

Aprendizagem; 
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 Reconhecer a importância da psicologia da aprendizagem e aproveitar o melhor das 

suas estratégias no desenvolvimento global da estratégia, de modo a potenciar o 

desenvolvimento de conhecimento através deste processo; 

 Aproveitar o poder das comunidades para a criação de uma estratégia eficaz, forte e 

duradoura, de encontro a uma visão conjugada entre Comunidades de 

Aprendizagem, e Comunidades de Prática; 

 Permitir uma visão comum e transparente sobre todos os objectivos anteriormente 

apresentados, com uma só disciplina de Gestão associada a estes que aproveite o 

máximo potencial da contribuição de cada um destes pontos, respeitando as suas 

especificidades. 

 

 Estes objectivos, apesar de serem ainda de alto nível, apresentam as linhas mestras 

de toda a estratégia desenhada e que será apresentada ao longo deste estudo. Os objectivos 

de baixo nível não são o objecto principal deste, pois dever-se-á apresentar uma estratégia 

capaz de ser aplicada a qualquer cenário, e é esta visão agnóstica que lhe confere o seu 

poder de adaptação. Ao definir objectivos de baixo nível, que são específicos às 

necessidades de uma organização, ou tipo de organização específicos, quebrar-se-ia esta 

premissa. 

 

3.3 Modelos Actuais e Problemas Associados 

 Nesta sub-secção, será realizada uma análise crítica do estado actual de cada uma 

das componentes identificadas como necessária à obtenção dos objectivos acima 

estabelecidos, e sob a divisão apresentada na secção “Enquadramento Teórico”. Será 

também realçado o contributo que cada um das partes poderá – e deve – dar para uma 

solução unificada do problema, a ser resumida na sub-secção seguinte e apresentada com 

mais detalhe, sobre a base definida por Vítor Santos e Luís Amaral, na secção seguinte. 

3.3.1 A organização e o conhecimento 

 A dinâmica do contexto económico actual tem produzido tremendos efeitos, ou 

pelo menos alertas, na estrutura das organizações, mas muitas ainda hoje falham ao não 

reconhecerem o conhecimento, e o seu “Capital Intelectual”, como o seu maior e mais 

precioso activo. Ao não existir este reconhecimento, as estratégias de Gestão de 

Conhecimento são frequentemente deixadas para segundo plano, ou implementadas de 

uma forma isolada e estanque, falhando no alinhamento com os objectivos estratégicos da 

organização. Sem este alinhamento, o conhecimento nunca se poderá tornar um pilar activo 

e determinante para a criação de valor, pois mesmo que seja eficazmente mantido, 

desenvolvido e partilhado, irá falhar na ponte para a criação de valor global da 

organização.  

 Este problema, que não é exclusivo dos níveis de gestão superior mas sim uma falta 

de identificação de todos os sectores da organização com a importância do conhecimento, é 
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o maior problema que estas enfrentam no contexto actual. Um outro problema de grande 

importância que as organizações enfrentam está associado a uma errada interpretação da 

disciplina de Gestão do Conhecimento, ficando-se pelas limitações já apresentadas na 

secção teórica deste estudo. Estes problemas podem traduzir-se de diversas formas e, 

infelizmente, todas elas muito habituais nas organizações actuais: foco numa exclusiva 

criação de repositórios de dados e conteúdos, incapacidade de ligação da estratégia de 

gestão do conhecimento às actividades diárias dos membros da organização, ou ainda um 

foco nos modelos de aprendizagem formal, por exemplo em sala de aula. 

 

 A implementação da estratégia apresentada por este estudo deverá incorporar numa 

primeira fase a percepção do valor do conhecimento por toda a organização através de, por 

exemplo, a criação de uma visão comum que o permita. Deverá ainda: 

 

 Definir o alinhamento estratégico dos objectivos da organização com os objectivos 

pretendidos para a gestão do conhecimento; 

 Não se limitar à criação de uma cultura propícia ao conhecimento, mas de um 

verdadeiro “Capital Intelectual”, uma visão de conhecimento comum a todos os 

sectores da organização, e que seja entendida por estes como tal; 

 Reconhecer, identificar e endereçar as diferentes formas de conhecimento que uma 

organização possui: tácito, explícito e cultural; 

 Compreender e endereçar as diferentes formas de transmissão do conhecimento 

intra e inter-organizacional, ou seja, compreender e responder às necessidades dos 

diferentes fluxos de conhecimento existentes; 

 Implementar uma verdadeira Gestão do Conhecimento, com o comprometimento 

de toda a organização, e dizendo respeito às 3 camadas do modelo-base do 

conhecimento: Camada de Conhecimento, Camada de Dados e Camada de Acção; 

 Tornar possível a gestão, identificação, captura, consulta, partilha e avaliação dos 

recursos de conhecimento de uma empresa; 

 

3.3.2 Organizações aprendentes 

 Os principais, e mais comuns, problemas que as actuais organizações enfrentam na 

passagem para uma Organização Aprendente foram identificados por Senge em 6 pontos e 

já referidos na secção “Enquadramento Teórico”, bem como as estratégias para os 

endereçar na forma das 5 Disciplinas.  

 O problema maior prende-se com o errado entendimento que as organizações fazem 

do sentido da sua transformação em Organização Aprendente, focando-se em estratégias de 

aprendizagem formal e refugiando-se nas hierarquias professor/aluno para não enfrentar a 

complexidade de uma verdadeira cultura de aprendizagem e conhecimento comum. A 

verdade é que ao longo da História as hierarquias foram a forma encontrada pelas 

organizações para dominarem e lidarem com a sua própria complexidade, e o 

conhecimento acaba por seguir esta tendência: para lidar com a sua complexidade, 

implementa-se também um esquema de hierarquias que acaba por ir contra os princípios 
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definidos pelas Disciplinas referidas por Senge, com o foco no aprendente “ingénuo” que 

bebe o seu conhecimento de uma fonte de conhecimento “sábia”, o professor. Esta não é a 

visão de uma Organização Aprendente, e infelizmente estas são frequentemente 

endereçadas pela solitária visão de “desenvolver o conhecimento” de encontro a 

necessidades específicas, sem a preocupação de alinhar esta visão com um cenário maior, 

mais complexo, mas também mais rico em potencial, e que envolve todos os elementos da 

organização na construção do seu próprio Capital Intelectual. 

 

 Uma vez mais, a estratégia a desenvolver deverá responder a estas necessidades: 

 

 A necessidade de criação de uma verdadeira Organização Aprendente deverá ser 

assegurada pela organização, e deverá ser a sua prioridade relativamente ao 

desenvolvimento / implementação desta estratégia; 

 As 5 Disciplinas de Senge e a sua constante busca e caminho de encontro à sua 

obtenção deverão ser o motor de alto nível de toda a estratégia, ou seja, a Teoria de 

Sistemas, a Mestria Pessoal, o endereçamento dos Modelos Mentais, a criação de 

uma verdadeira Visão Partilhada, e a Aprendizagem em Equipa. 

3.3.3 Gestão e sistemas de aprendizagem na organização 

 A Gestão da Aprendizagem na organização tem a sua maior lacuna na habitual falta 

de interoperabilidade e estratégia conjunta com a Gestão do Conhecimento. Como já foi 

referido no que diz respeito à Gestão do Conhecimento, a Gestão da Aprendizagem 

também sofre de uma comum falha de interpretação no seu sentido e propósito, sendo 

frequentemente limitada a um modelo de e-learning que não é mais do que uma réplica 

virtual dos modelos de ensino clássicos, e como esperado, apenas destinado a cobrir 

necessidades de formação pontuais ou operacionais e não alinhadas com a própria visão 

estratégica da organização. O desalinhar com a Gestão do Conhecimento, e seus sistemas 

de suporte (KMS), também implica dois tipos de conhecimento na organização separados, 

quando a sua integração e complementaridade conhecimento+aprendizagem deveria ser o 

princípio chave de qualquer estratégia de Gestão de Conhecimento, que para ser utilizada 

no seu pleno potencial deve também englobar uma Gestão da Aprendizagem. 

 

 A Gestão da Aprendizagem e sistemas associados (LMS+LCMS) são também uma 

componente basilar da estratégia desenhada, pois são excelentes exemplos da utilização 

das TI no suporte ao conhecimento e sua aprendizagem, nomeadamente na sua forma mais 

comum de e-learning. O seu contributo pode definir-se pelo seguinte conjunto de tópicos: 

 

 Entender a aprendizagem como um processo fundamental a uma correcta gestão do 

conhecimento, e focar no desenvolvimento de uma estratégia conjunta entre Gestão 

do Conhecimento e Gestão da Aprendizagem; 

 Consequentemente, englobar neste processo as várias dimensões do conhecimento 

já apresentadas anteriormente: tácito, explícito e cultural; 
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 Aproveitar o potencial das TI e das tecnologias de comunicação, como a Internet, 

para quebrar barreiras de distância ou disponibilidade, aumentar a interactividade, e 

tendo o e-learning como um importante exemplo; 

 Conjugar, sempre que possível, este modelo com tecnologias mais antigas (como a 

impressão, por exemplo) ou mais recentes (webcasts, dispositivos móveis, […]); 

 Garantir a interoperabilidade de conteúdos e conhecimento, por exemplo, através 

de normas reconhecidas como o SCORM; 

 Assegurar a manutenção das características e objectivos base (e desenvolvê-los) 

dos normais sistemas LMS (descritos na secção respectiva deste estudo), e conjugar 

estas características com as de sistemas LCMS e seus objectivos de modo a possuir 

uma solução completa e integrada; 

3.3.4 A aprendizagem e desenvolvimento do conhecimento 

 Os problemas mais comuns associados a este tópico prendem-se, na verdade, não 

com a sua definição, mas com a sua utilização e interpretação, como referido no ponto 

anterior. Uma eficaz Gestão da Aprendizagem deve ter em conta os diferentes modelos e 

escolas da Teoria da Aprendizagem, pois de entre estas não existe uma “panaceia” ou 

solução global para todas as necessidades: o segredo está, como já foi referido, na 

conjugação do melhor que cada uma das escolas enuncia.  

 Infelizmente, ao longo do tempo – não apenas nas organizações – os processos de 

aprendizagem têm ficado reféns da perspectiva comportamentalista, que é a base dos 

modelos clássicos de ensino professor / aluno orientado a uma avaliação final. Apesar de 

terem vindo a ser incorporados princípios do cognitivismo e mesmo do construtivismo 

(que permitem uma orientação dos conteúdos mais focada no seu utilizador / aprendente, e 

não no próprio conteúdo), as limitações dos alicerces comportamentalistas vêm-se 

reflectidas num modelo de ensino que não é capaz de responder a um mundo tão dinâmico 

como é o das organizações, em que o conhecimento não pode ser um dogma ou verdade 

absoluta e imutável, mas um processo em constante evolução através da aprendizagem, 

discussão, e até renovação e desenvolvimento de conhecimento por todos os envolvidos 

nesta disciplina, aos quais deve ser reconhecido o seu papel nesses processo e incorporadas 

estratégias de modo a maximizar o seu poder de actuação. 

 

 A conjugação das três escolas clássicas da aprendizagem (comportamentalismo, 

cognitivismo e construtivismo), com as recentes teorias da motivação e da aprendizagem 

na idade adulta (a chamada “andragogia”) é a solução óptima a ser considerada pelas 

organizações na implementação e desenvolvimento da estratégia apresentada neste estudo. 

Esta, deve então referir as seguintes necessidades: 

 

 Reconhecer e potenciar o papel dos indivíduos no processo de aprendizagem, no 

contexto da organização, através de um processo adaptado às necessidades da 

motivação individual e especificidades – se for o caso – da aprendizagem e 

motivação na idade adulta; 
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 Incorporar as três escolas da aprendizagem, conjugadas com a Aprendizagem 

Social de Bandura, no desenvolvimento de toda a estratégia e seus sistemas de 

suporte; 

 Utilizar as TI e suas potencialidades de um modo alinhado com estes últimos dois 

pontos, num modelo de e-learning que vá além da sua visão clássica; 

3.3.5 Comunidades de criação de valor 

 Por fim, a importância do poder das Comunidades foi também já referida, mas a sua 

utilização destas ao serviço da criação de um valor superior para a organização tem sido 

francamente limitado, nomeadamente no que diz respeito à criação de uma estratégia de 

gestão de comunidades internas. A existência e formas de operar de comunidades sofreram 

uma verdadeira revolução nos últimos anos, originada pelo desenvolvimento das TI, poder 

de processamento individual, e ainda o fenómeno da Internet, o que reduz – 

tremendamente – os custos monetários e humanos de gestão, operação e participação 

nestas.  

 Na aplicação ao contexto deste estudo, foram apresentados dois tipos de 

comunidades que elevam o patamar da aprendizagem e desenvolvimento do conhecimento 

no seio da organização: as Comunidades de Aprendizagem e Comunidades de Prática. 

Apesar das inúmeras vantagens já referidas anteriormente para este tipo de comunidades, a 

sua principal barreira à implementação apresenta-se na forma complexa de gestão e acção 

que estas acarretam (minimizados nos últimos anos pelos desenvolvimentos já referidos), e 

a sua aparente natureza autónoma entra em conflito com a maioria dos modelos de gestão 

clássicos e hierárquicos que pretendem o controlo de todas as fracções da sua organização. 

Um outro problema prende-se com a qualidade dos conteúdos produzidos pela 

comunidade, e o assegurar deste requisito sem um aparente mecanismo formal e central de 

validação – problema este que pode ser contornado pelas estratégias que já foram do 

mesmo modo apresentadas. 

 Finalmente, um outro problema que raramente é endereçado (mesmo na literatura 

sobre o tema) é a aparente separação entre as Comunidades de Aprendizagem e 

Comunidades de Prática, quando segundo a perspectiva deste estudo o verdadeiro potencial 

está na conjugação destes dois tipos de comunidades, em que a Comunidade de Prática 

representa a unidade especializada que faz parte de um conjunto de outras semelhantes, 

especializadas noutro tema, englobadas numa Comunidade de Aprendizagem comum à 

organização. 

 

 A estratégia apresentada neste estudo, que pretende ter o poder das comunidades 

como um dos seus alicerces, deve então responder a estes pontos: 

 

 A organização deverá estar preparada para fomentar e apoiar as comunidades, 

reconhecendo o seu contributo para a criação de valor global; 

 O modelo a implementar deverá reconhecer a ligação entre as Comunidades de 

Prática e Comunidades de Aprendizagem, olhando para estas últimas como uma 
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comunidade global que tem nas Comunidades de Prática as suas sub-comunidades 

especializadas, mas que ainda assim partilham um mesmo conjunto de objectivos 

de alto nível; 

 A utilização de comunidades deve responder aos seus princípios particulares para o 

sucesso, já apresentados anteriormente segundo os quatro pontos referidos por 

Wenger e Snyder, em complemento com os sete pontos resumidos por Wenger, 

McDermott e Snyder. 

 A utilização das TI e tecnologias de comunicação deverá ser um dos mais 

importantes recursos ao serviço das comunidades, para ultrapassar as barreiras de 

custos monetários e humanos de gestão, operação e participação nestas; 

 A comunicação entre os elementos participantes na comunidade deve ser o 

principal foco da mesma, pois esta é a estratégia mais eficaz para a partilha e 

desenvolvimento do seu conhecimento; 

 A qualidade dos conteúdos produzidos pela comunidade deve ser assegurada. A 

solução proposta neste estudo assenta nos mecanismos apresentados, e não através 

de um controlo exacerbado que desmotive a participação na comunidade ou viole 

os seus princípios fundamentais; 

 

3.4 Visão Unificada do Problema 

 Nos pontos anteriores ficaram ilustradas as dificuldades que as organizações actuais 

enfrentam aquando da tentativa de implementação de uma dessas estratégias. Este estudo 

pretende, como já ficou definido nos objectivos acima citados, que as organizações 

enderecem não estas estratégias em separado, mas no seu conjunto.  

 Poder-se-á pensar à partida que isto significa que as organizações terão então de 

enfrentar o conjunto de 5 grupos de problemas já identificados, relativamente aos 

diferentes pontos, mas na verdade essa não é a realidade: a formação de uma estratégia 

conjunta, com base nos contributos definidos por cada um dos pontos apresentados, 

endereça todos e cada um dos problemas já referidos, devendo ser este o caminho 

escolhido ao invés do endereçar dos problemas em separado para cada um dos pontos. 

 A Organização Aprendente é o núcleo de toda a estratégia, e a base de aplicação de 

todos os restantes pontos. O “ciclo virtuoso” que se forma em redor, e permite a obtenção 

deste ambicioso modelo de organização, é constituído pelos quatro pilares já referidos: 

uma eficaz e completa Gestão do Conhecimento, conjugada com uma Gestão da 

Aprendizagem, o aproveitamento do melhor das teorias da Psicologia da Aprendizagem e 

ainda o utilizar do poder das Comunidades. A Organização Aprendente não é apenas um 

objectivo: é a base que une todos os restantes pilares, como está ilustrado na seguinte 

figura: 
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Figura 3.1: Esquema da visão unificada do problema 

 

 

 Os objectivos para esta visão unificadora já foram apresentados e deverão ser 

complementados pela soma das “contribuições” de cada um dos pontos apresentados 

anteriormente. Complementando ainda estes “contributos” com a sua expansão apresentada 

na secção “Enquadramento Teórico”, obtém-se então uma estratégia que contém: um 

objectivo de alto nível, um conjunto de objectivos de nível seguinte, e mais detalhado, um 

conjunto abrangente de requisitos para esta estratégia e ainda os próprios modelos de 

definição e implementação desses requisitos. 

 

3.5 Análise de Soluções Existentes 

 O processo de análise de implementações já existentes dos princípios e 

necessidades definidas neste estudo possui dois problemas fundamentais: 1) a dificuldade 

de acesso a este tipo de sistemas, pois são muitas vezes sistemas complexos de configurar 

ou de um valor monetário muito elevado e, como tal, de difícil teste para obter 

considerações sobre os mesmos; 2) a principal dificuldade, na verdade, prende-se com a 

falta de integração, à partida, por parte dos sistemas encontrados com os princípios 

definidos anteriormente, ou seja, não foi encontrado um sistema que responda claramente a 

princípios tão díspares como um LMS + KMS (em qualquer uma das suas formas) + 

ferramenta de suporte a comunidades. 

 A separação entre estes três conceitos, que se pretendem como basilares na 

estratégia apresentada, torna difícil uma análise coerente e completa às soluções já 
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existentes no mercado, uma vez que mesmo alguns dos maiores especialistas na matéria 

defendem esta separação [Sha07]. Com base na interpretação que o mercado dá a estes 

sistemas, e após uma comparação de várias soluções existentes no mercado, o tipo de 

sistemas que mais se assemelha e aproxima dos objectivos propostos por este estudo são, 

de facto, os sistemas LMS (podendo ser na sua forma de bundle LMS+LCMS). Como tal, 

será sobre estes que recairá esta análise. 

 

 De modo a definir quais os sistemas a estudar, de entre a imensa oferta existente no 

mercado, foram considerados vários cenários de estudo e análise de implementação de 

LMS por parte de dois tipos de entidades distintas, e com necessidades específicas de 

aprendizagem: empresas, e universidades. Com base nestes estudos [CSU05] [Lam03] 

[IM08] [LHP06] foram identificados os 4 sistemas mais relevantes: Moodle, WebCT, 

BlackBoard e Lotus Notes LMS. No entanto, e devido à fusão entre a WebCT e a 

BlackBoard, apenas será considerada este último sistema, que se pretende conjugar o 

melhor dos dois anteriores [Led08]. Em adição, é ainda considerado um outro sistema que, 

por ser mais recente e pelas suas particularidades únicas, foi adicionado à análise: o 

Microsoft Sharepoint Learning Kit.  

 Seguidamente, será feita uma muito breve análise crítica de todos os sistemas 

quando confrontados com as necessidades impostas pelos alicerces definidos 

anteriormente: se possibilitam e são veículos de modo a criar uma Organização 

Aprendente, se possibilitam uma Gestão do Conhecimento alinhada com uma Gestão da 

Aprendizagem, se possibilitam a realização do melhor das três escolas da Teoria da 

Aprendizagem, e se utilizam o poder das Comunidades. Esta análise é feita de um modo 

mais informal, mas sempre com a intenção de responder aos objectivos propostos para a 

estratégia apresentada neste estudo. A razão para tal prende-se com 2ª dificuldade acima 

citada (a falta de um sistema que, à data, conjugue as bases da proposta apresentada), que 

impede um critério rigoroso na avaliação destes sistemas, de encontro aos objectivos. 

3.5.1 Moodle 

 O desenvolvimento do sistema open-source Moodle (www.moodle.org) data de 

1999, com origem na comunidade académica Australiana, e é actualmente uma das 

soluções mais implementadas em instituições do Ensino Superior, e caminha agora para o 

mercado empresarial. O Moodle é um sistema on-line orientado, maioritariamente, para o 

mercado da educação, gratuito, e que permite não apenas a gestão de cursos de 

aprendizagem mas também a sua criação e disponibilização pela Internet. 

 

http://www.moodle.org/
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 Figura 3.2: Screenshot do sistema Moodle 

 

 Uma das maiores forças do Moodle é a sua estrutura modular, que permite um 

grande número de soluções como filtros de conteúdo, ou mesmo páginas que podem ser 

editadas pelos seus utilizadores, conhecidas como páginas Wiki. A interoperabilidade é um 

dos requisitos garantidos por este sistema, sendo que as normas habituais de conteúdos de 

e-learning (nomeadamente, o já referido SCORM) são asseguradas pelos conteúdos 

criados. 

 O Moodle pretende implementar os princípios do construtivismo na sua filosofia 

[Moo08], fazendo com que um professor possa criar mais do que uma disciplina de ensino 

unidireccional: a interacção entre o professor e o aluno é um dos principais pontos chave 

oferecidos por este sistema, sendo que um professor pode fazer actividades tão diversas 

como criar um chat online com os seus estudantes, criar uma votação, atribuir tarefas, criar 

um fórum, páginas wiki, workshops, entre várias outras soluções, disponíveis devido à 

arquitectura modular do Moodle; os estudantes, por sua vez, podem participar nas 

actividades ou recursos criados pelo professor, colaborar uns com os outros através de 

fóruns ou chats ou organizar o seu percurso de aprendizagem. 

 

 Apesar da riqueza de funcionalidades deste sistema, o seu principal problema – à 

luz deste estudo – prende-se com o foco num conhecimento orientado à relação 

professor/aluno, apesar de ser referida a aproximação à perspectiva construtivista do 

conhecimento. O poder das comunidades também é algo limitado, pois o “dono” de uma 

disciplina é o professor que a cria, e a participação dos alunos nesta também é limitada. As 

Comunidades de Prática não são o foco do Moodle, pois a unidade basilar deste sistema é a 

“disciplina”. A gestão de conhecimento pode ser considerada algo implementada, embora 

pobre e totalmente orientada às já referidas disciplinas, e não como um verdadeiro 

conhecimento organizacional. Finalmente, uma das suas principais críticas prende-se com 

a Interface de Utilizador, que é considerada fraca por um grande número de utilizadores, o 

que pode ter efeitos negativos na motivação dos indivíduos para utilizarem o sistema. 
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Outras vantagens do Moodle são as suas fortes características de interoperabilidade, e o 

facto de conjugar um sistema LMS com o seu respectivo sistema de produção de conteúdos 

(LCMS).  

3.5.2 Blackboard 

 O Blackboard (www.blackboard.com) apresenta-se na forma de uma suite 

comercial de vários produtos, que são conjugados num único produto denominado 

Blackboard Academic Suite. Este é constituído pelos seguintes sub-produtos: 

 

 Blackboard Learning System 

 Blackboard Content System 

 Blackboard Community System 

 Blackboard Outcomes System 

 Blackboard Portfolio 

 Blackboard School Central 

 

 A Academic Suite oferece um conjunto muito rico de funcionalidades [Bla08], que 

como os nomes dos sub-produtos indicam asseguram a conjugação de vários elementos 

chave para este estudo como: gestão de conteúdos (o que, se estrategicamente utilizado, 

pode permitir uma eficaz de Gestão do Conhecimento), gestão da aprendizagem (permite a 

criação de cursos através de um editor online, ou a importação de cursos desenvolvidos por 

entidades externas, e todas as features pedidas a um sistema de e-learning estão presentes, 

conjugadas com a possibilidade de criação de fóruns de discussão ou chats de suporte – o 

que indica a possibilidade de ir além de uma perspectiva comportamentalista da 

aprendizagem, de encontro a uma mais construtivista), gestão de comunidades (o 

Community System permite a criação e gestão de Comunidades de Aprendizagem, que 

podem reunir-se online, participar em fóruns de discussão ou aceder a recursos 

partilhados), e adicionalmente features como a gestão de planos, objectivos e relatórios de 

todo o processo escolar, ou mesmo a criação de portfolios pessoais para os seus 

utilizadores. 

 

http://www.blackboard.com/
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Figura 3.3: Screenshot do sistema Blackboard 

 

O Blackboard Academic Suite é um conjunto de produtos que têm na sua 

interoperabilidade a sua maior força, e esta visão comum aproxima esta solução dos 

requisitos estabelecidos com este estudo.  

 No entanto, são de realçar alguns pontos que a que este produto não responde como 

pretendido: as comunidades não são verdadeiramente uma base da solução, mas antes uma 

funcionalidade complementar ao modelo mais clássico de aprendizagem implementado 

pelo BlackBoard Learning System, e este estudo pretende endereçar uma solução em que 

as próprias Comunidades de Aprendizagem são os seus motores e combustível, e a solução 

apresentada pela BlackBoard mantém o seu foco na relação professor/aluno e no professor 

como detentor das “chaves” dos processos de aprendizagem – o que é compreensível, dado 

o seu foco para o mercado do ensino. 

3.5.3 Lotus Notes LMS 

 O sistema Lotus Notes Learning Management System é um sistema profissional e 

orientado à empresa de uma solução de Gestão de Aprendizagem completa, não apenas no 

que diz respeito à sua componente de e-learning, mas também de aprendizagem em sala de 

aula. 

 Permite a criação, gestão e entrega (por meio de e-learning) de todos os processos 

associados à formação de colaboradores, conferindo a possibilidade de organizar e gerir os 

materiais de formação, estudantes e outros recursos envolvidos. A vertente profissional 

oferecida por este produto é uma das suas principais vantagens, nomeadamente a 

integração com sistemas profissionais já existentes (como ERPs), ou o foco nas questões 

de interoperabilidade (SCORM, entre outros) [Bow03]. 

 Os recursos de suporte à aprendizagem, como por exemplo fóruns de discussão, 

atribuição de tarefas, sincronização de actividades de formação com os calendários dos 
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seus participantes ou geração de relatórios ao serviço da gestão, estão também presentes 

nesta solução. 

 

 
Figura 3.4: Screenshot do sistema Lotus Notes LMS 

  

O Lotus Notes LMS é bastante limitado, não no que diz respeito ao seu âmbito de 

actuação, mas no que diz respeito ao âmbito apresentado por este estudo. A integração com 

uma Gestão do Conhecimento não é sequer referida (embora a arquitectura do sistema 

permita, previsivelmente, uma integração com um KMS) ou enfatizada, pelo que se prevê 

de difícil integração funcional; a aprendizagem está mais focada nos modelos clássicos, 

orientados ao comportamentalismo, e o suporte a uma aprendizagem construtivista é 

francamente limitado; e, finalmente, não existe qualquer suporte para as comunidades, o 

que torna este sistema uma fraca opção a ser utilizada por uma verdadeira Organização 

Aprendente. 

3.5.4 Microsoft Sharepoint Learning Kit 

 O Microsoft Sharepoint Learning Kit [MIC08d] foi adicionado a esta lista pelo 

facto de ser um novo sistema, ainda não muito divulgado, e porque possui uma 

particularidade: surge na forma de um template que pode ser utilizado numa qualquer 

página do sistema Microsoft Sharepoint. Este sistema é um sistema de colaboração e 

gestão de documentos ao nível empresarial [WIK08e], que permite que equipas, 

comunidades ou indivíduos criem facilmente espaços na Intranet (ou Internet) que podem 

servir para partilha de documentos, páginas wiki, ou mesmo portais com as funcionalidades 

completas de uma qualquer página Web. A gestão e pesquisa de conteúdos é inteiramente 

assegurada pelo sistema, o que se traduz – se conjugado com uma eficaz Gestão de 

Conhecimento – num poderoso KMS, embora indirectamente. 
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 Os sites do sistema Sharepoint são criados sobre um conjunto de templates 

disponíveis (ou podem ser customizáveis), e um dos mais recentes templates a ser lançado 

para este sistema foi o Sharepoint Learning Kit, que permite a criação de um sistema de 

aprendizagem virtual com todas as características habituais a um LMS, mas com a 

desvantagem de não apresentar quaisquer funcionalidades de LCMS, pois os conteúdos 

utilizados neste sistema podem ser criados por qualquer aplicação do Microsoft Office, ou 

ainda criados por qualquer ferramenta de criação de conteúdos sobre o standard SCORM. 

 Embora algo limitado (mas aberto ao desenvolvimento), permite aos seus 

utilizadores a criação de cursos, participação nestes, criação de percursos de 

formação/aprendizagem, atribuição de tarefas e sincronização com calendários 

profissionais ou avaliação de conhecimentos, entre outras funcionalidades já previstas no 

formato SCORM. 

 

 
 Figura 3.5: Screenshot do sistema Sharepoint SLK 

 

 O Sharepoint Learning Kit difere dos sistemas apresentados até ao momento pela 

sua integração de base com sistemas empresariais, e pelo facto de não reconhecer à partida 

um papel de professor/aluno, permitindo a qualquer elemento da organização a criação ou 

participação em cursos. Esta fronteira esbatida é um importante ponto, e a sua integração 

base com o sistema Sharepoint confere-lhe à partida um KMS base eficaz, com a 

particularidade de interligação com um LMS. Uma outra vantagem prende-se com a 

própria natureza colaborativa do sistema Sharepoint, o que induz nesta opção este 

importante requisito. 

 Mas as suas graves falhas, ou lacunas, impedem este sistema de ser considerado 

como uma alternativa séria de implementação do estudo desenvolvido neste trabalho, pois 

ainda que a natureza colaborativa esteja assegurada como princípio organizacional, o 

paradigma de aprendizagem assenta no modelo aprendente/professor, não permitindo uma 

aprendizagem verdadeiramente construtiva. O facto de não possuir uma ferramenta de 
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criação de conteúdos, é uma outra falha a referir. O Sharepoint Learning Kit não é, assim, 

uma eficaz ferramenta de suporte à criação de Organizações Aprendentes. 

 sses requisitos. 

3.6 Conclusões sobre o Estado da Arte e Novas Necessidades 

 A definição de uma visão integrada que une os princípios das Organizações 

Aprendentes, Gestão do Conhecimento, Gestão da Aprendizagem, Psicologia da 

Aprendizagem e poder das Comunidades determina um conjunto de objectivos que são, em 

separado, hoje já endereçados pelas organizações com dificuldade. Estas dificuldades, ou 

problemas, são custosos de endereçar em separado, mas a utilização de uma estratégia 

conjunta definida pelos objectivos de alto nível apresentados e complementados pelos 

“contributos” de cada uma das cinco partes constituintes da estratégia tem como efeito 

indirecto a resolução dos mesmos. Actualmente, não existe um sistema conhecido no 

mercado que consiga responder às necessidades apontadas, sendo que a suite proposta pela 

Blackboard é a que mais se aproxima deste objectivo. É necessária, então, a definição de 

uma proposta de um nova estratégia suportada por um sistema que responda às 

necessidades já apresentadas. 
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Capítulo 4 

 Estudo do Modelo de Solução Proposto 

 Nesta secção é apresentado o modelo referido por Vítor Santos e Luís Amaral no 

seu trabalho “O jogo e a alternância de papéis formando/formador como facilitadores 

do processo de aprendizagem nas organizações”, e estabelecido o contributo deste 

projecto no sentido defendido por esse trabalho, por meio de uma avaliação crítica frente 

ao estudo desenvolvido até ao momento.  

 Inicialmente será apresentada o modelo de proposta original, que já no âmbito deste 

estudo foi sujeito a um caso de teste prático no contexto de uma organização (a Microsoft 

Portugal), e serão apresentadas as respectivas conclusões. Este sistema desenvolvido não é 

o principal âmbito deste trabalho e, portanto, não serão apresentadas considerações 

técnicas em detalhe, pois o foco será dado às conclusões oferecidas para o sentido da 

proposta deste estudo, e não nesta implementação em particular. 

 Seguidamente, será feita uma análise crítica à proposta original, confrontando-a 

com as necessidades que foram resumidas na última secção, e obtendo as conclusões 

necessárias para o seu melhoramento.  

 Será também apresentada uma proposta de arquitectura para o sistema final, e o 

conjunto de necessidades externas ao sistema para que a proposta seja levada a cabo com 

sucesso. 

 

4.1 Solução Base Proposta 

4.1.1 Descrição 
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 Vítor Santos e Luís Amaral apresentam uma estratégia que pretende endereçar as 

necessidades enunciadas neste estudo, e que unam – como pretendido – os princípios das 

disciplinas de Organizações Aprendentes, Gestão do Conhecimento, Gestão da 

Aprendizagem, Psicologia da Aprendizagem e poder das Comunidades. 

 

 Este estudo [SAa] descreve uma estratégia que “tem por principal objectivo 

possibilitar a criação de comunidades on-line intra-empresarias, onde todos os membros, 

de forma lúdica, assumem, alternadamente, o papel de formando e de formador 

partilhando dessa forma os seus conhecimentos com todos e conseguindo aprender com 

todos”, através da criação de um “jogo”, em que os participantes, indivíduos da 

organização, submetem um conjunto de conteúdos de conhecimento do seu interesse ou 

domínio e um questionário, destinado a avaliar a correcta aprendizagem destes por parte de 

outrem, e desafiam então os seus colegas a aprender o “seu” conhecimento, tudo através de 

um sistema on-line comum à organização. Existe ainda a figura de um ou mais “gurus” que 

visam avaliar se os conteúdos e questionários estão de acordo com os parâmetros de 

qualidade expectáveis, e de aprovar a submissão desses conteúdos, tendo ainda que atribuir 

uma pontuação aos conteúdos com base na satisfação desses parâmetros de qualidade, que 

são referidos numa grelha própria para o efeito. Se estes conteúdos forem aceites, são então 

sujeitos a uma segunda revisão por parte da entidade organizacional que é responsável pela 

formação, e passando esta etapa os conteúdos dão então entrada no sistema. 

 A pontuação dos conteúdos é tomada como o seu “Valor de Referência”, que 

corresponde a uma determinada quantidade de pontos associados a esse conteúdo. No caso 

de um indivíduo “aprender” os conteúdos, apodera-se desse mesmo nº de pontos que são 

somados ao seu conjunto individual, mas também ao do seu Departamento ou outro tipo de 

grupo ou unidade funcional, na organização. O funcionamento do jogo encontra-se 

representado no seguinte esquema [SAa]: 

 

 
 

Figura 4.1: Ilustração do funcionamento do sistema original [SAa] 
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 Como será previsível, ganha num determinado momento do jogo o elemento ou 

conjunto que tenham o maior nº de pontos amealhado.  

 A arquitectura genérica funcional do sistema encontra-se representada na seguinte 

figura: 

 

 
Figura 4.2: Ilustração de arquitectura funcional do sistema original [SAa] 

 

 

 Os autores deste trabalho defendem que, de encontro aos objectivos propostos, “o 

modelo insere-se completamente na filosofia das organizações aprendentes facilitando um 

ambiente interno que incentive a aprendizagem, pela criação de comunidades de 

aprendizagem intra-empresariais onde a utilização dos aspectos lúdicos (jogo) permite 

aos membros utilizarem um dos mais potentes meios de aprendizagem e de 

desenvolvimento humano: o apoio interpessoal, minimizando um dos condicionalismos do 

ensino on-line: a ausência do factor humano, como mediatizador da aprendizagem”. 

  

 Esta solução inovadora de aprendizagem e gestão do conhecimento nas 

organizações é, como já foi referido anteriormente, a base da solução proposta neste 

estudo, que pretende desenvolver esta proposta no sentido de ir ao encontro de uma 

proposta de um sistema que pretenda, verdadeiramente, suportar os princípios de uma 

Organização Aprendente. 

 O modo escolhido para este desenvolvimento foi, numa primeira fase, o 

desenvolvimento de um “caso-base” que validasse, e avaliasse, a pertinência desta 

proposta, embora devido às limitações de tempo para o estudo tivesse sido realizada em 

condições limitadas mas que, ainda assim, permitem uma avaliação de vários aspectos do 

modelo. Seguidamente, e com base na investigação teórico-científica que decorreu desde o 

início do projecto, validar a proposta original frente aos objectivos que verdadeiramente se 

pretendem, depois de estendida a base de conhecimento e fundamentação destes no 

sentido, único, de uma “Organização Aprendente”. Finalmente, e caso fosse justificável, 
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apresentar um conjunto de alterações ao modelo original que lhe permitisse responder às 

necessidades entretanto ilustradas. 

 Tendo a fundamentação teórica e definição de objectivos já sido estabelecida, será 

então apresentado o estudo do caso-base da proposta original de Vítor Santos e Luís 

Amaral. 

4.1.2 Caso Base 

 O caso base aqui descrito pretende validar, de uma forma básica, os pressupostos 

apontados por Vítor Santos e Luís Amaral no seu trabalho, mas também identificar 

possíveis lacunas ou problemas estruturais que não sejam visíveis a uma observação 

unicamente teórica. 

4.1.2.1 Metodologia utilizada 

 A metodologia utilizada permite a implementação e teste de todas as 

funcionalidades originalmente previstas na proposta, embora algumas delas tenham sido 

implementadas manualmente. 

 O sistema desenvolvido permite a partilha de ficheiros de conhecimento de vários 

tipos (todos os suportados pelo Sistema de Informação sobre o qual foi desenvolvido, o 

Microsoft Sharepoint), e subentende que para cada conteúdo de conhecimento é partilhado, 

em simultâneo, um questionário de avaliação sobre o mesmo com a particularidade de no 

nome do ficheiro possuir um “Q”, antes do mesmo nome do conteúdo a que respeita. 

 Foi seleccionado um grupo de 5 indivíduos para “jogar” o sistema de partilha de 

conhecimento, correspondentes ao autor deste estudo, o próprio Vítor Santos, e 3 

estagiários do mesmo grupo na Microsoft Portugal. Estes elementos foram, então, 

divididos em 2 grupos de modo a ser possível calcular o score de grupo. O papel de “guru” 

que faz a primeira validação de conteúdo e atribuição de pontuações, bem como o da 

entidade responsável pela 2ª validação, coube a Vítor Santos. 

 Foram também criadas folhas de cálculo dos scores de conteúdos e respectiva 

atribuição aos elementos que obtivessem aprovação nos conteúdos de acordo com as 

fórmulas descritas para o efeito no estudo original (que não são apresentadas neste estudo 

por não apresentarem relevância para o mesmo). 

 

 Com as condições originais satisfeitas, estabeleceu-se um prazo de estudo para o 

desenrolar do jogo, que teve a duração de 24h. Foi também tomada a decisão de que não 

seria levada a cabo qualquer interferência sobre os mesmos participantes, de modo a 

analisar o seu grau de motivação para utilização do sistema. 

4.1.2.2 Sistema de informação utilizado 

 O sistema utilizado para o efeito, como referido, foi realizado sobre a plataforma 

Microsoft Sharepoint, um sistema que já foi brevemente descrito numa secção anterior 
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deste estudo e que é o principal sistema de partilha de conhecimento dentro da organização 

em que o estudo se desenrolou, a Microsoft Portugal. Foi criado um website na intranet da 

Microsoft Portugal para suporte ao jogo, e que se encontra ilustrado na figura seguinte: 

 

 

 
 Figura 4.3: Screenshot do caso base implementado sobre a tecnologia Sharepoint  

 

 Este sistema, muito simples (dada a análise de forma de teste que se pretendia 

verificar), continha uma ilustração do modelo geral de funcionamento do “Jogo do Saber”, 

as regras do mesmo, e 3 pastas onde estavam organizados os diferentes tipos de conteúdos: 

as classificações individuais, de equipa e scores dos conteúdos; os conteúdos de 

conhecimento; e os questionários sobre os mesmos.  

 Simultaneamente, utilizou-se o e-mail para comunicar o desafio do jogo, e os seus 

prazos. O Microsoft Excel foi também utilizado para o cálculo das pontuações do jogo. 

4.1.2.3 Conteúdos desenvolvidos e desenrolar do modelo 

 Todos os 5 participantes responderam ao desafio, tendo um deles até submetido 

mais do que um conteúdo. Foram partilhados recursos de conhecimento, e seus 

questionários, sobre os seguintes temas: 

 

 O jogo da Sueca; 

 A linguagem de programação Prolog; 

 As regras do Basquetebol; 

 Como tirar fotografias nocturnas; 

 Os cinco tipos de argumentos no cinema; 

 Métodos de representação gráfica; 
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 Os participantes optaram apenas pelo texto, como modelo de representação de 

conhecimento, tendo sido todos os conteúdos submetidos no formato do Microsoft Word.  

 

 Surpreendentemente, além do autor deste estudo e do autor do modelo original, 

Vítor Santos, ninguém respondeu aos questionários definidos para os conteúdos, mesmo 

após uma extensão do prazo por mais 48horas. Dado que apenas estes dois elementos 

responderam ao processo, e ambos estão envolvidos directamente neste estudo, não se 

sentiu a necessidade de calcular os scores do jogo estudado. 

4.1.2.4 Conteúdos desenvolvidos e desenrolar do modelo 

 A questão principal a responder é: porque os participantes não responderam aos 

questionários, mas tiveram a prontidão e o trabalho de submeter os seus conteúdos de 

conhecimento?  

 Esta questão poderá ser interpretada de diversas maneiras, mas terá provavelmente 

numa necessidade que será referida um pouco mais à frente a sua resposta: relevância. No 

contexto atribulado das organizações actuais, e a Microsoft e os seus elementos têm uma 

fatia de disponibilidade muito reduzida, todo o conhecimento e processos associados que 

são digeridos por uma pessoa têm de ser relevantes, no seu entendimento. Os aspectos 

lúdicos do jogo não foram, assim, capazes de superar esta dificuldade, e a escolha de 

prioridades dos participantes no jogo ilustrou uma das principais fraquezas deste modelo. 

 Ainda assim, a predisposição dos elementos para rapidamente, e adequadamente, 

partilharem um conhecimento que é do seu interesse valida uma das premissas mais 

importantes deste modelo, que é o da vontade das pessoas em partilhar os seus recursos de 

conhecimento.   

 

 Esta análise demonstra a necessidade de uma análise mais profunda ao modelo 

original, confrontada com o estudo teórico que foi realizado até ao momento. 

 

4.2 Análise Crítica da Solução Base do Problema 

 A análise crítica à proposta original deverá confrontar esta com o conjunto de 

requisitos já previamente definidos, relativamente aos cinco pilares da estratégia 

desenhada. De modo a facilitar a compreensão desta análise, é apresentado em seguida um 

quadro na forma de scorecard que resume todos os requisitos definidos, e, para ilustrar a 

análise, cada ponto desse scorecard será avaliado como verde, amarelo ou vermelho, em 

que verde corresponde a “responde em pleno ao requisito definido”, amarelo a “responde 

parcialmente ao requisito definido” e vermelho a “não responde ao requisito definido”. 

Existe ainda uma terceira cor (cinzento) que indica que esta necessidade é independente da 

proposta, como por exemplo nos casos em que depende de um processo de gestão da 
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organização. Cada um dos pontos terá ainda uma breve explicação da sua interpretação, e 

avaliação segundo a classificação de três níveis definida.  
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 Requisito Av Comentários 

 A organização e o 

conhecimento 
  

1 Definir o alinhamento 

estratégico dos objectivos 

da organização com os 

objectivos pretendidos 

para a gestão do 

conhecimento 

 A prossecução deste objectivo depende essencialmente da gestão responsável pelo 

desenvolvimento da estratégia, e da procura do conjunto de objectivos que se 

pretendem para a mesma, a definição dos objectivos da organização, e o alinhamento 

de ambos estes pontos. 

2 Não se limitar à criação 

de uma cultura propícia 

ao conhecimento, mas de 

um verdadeiro “Capital 

Intelectual”, uma visão de 

conhecimento comum a 

todos os sectores da 

organização, e que seja 

entendida por estes como 

tal 

 Este objectivo, apesar de possibilitado pela proposta apresentada, depende em maior 

parte da cultura e entendimento que a gestão responsável pela estratégia, 

desenvolvimento e implementação desta proposta dê a esta, e seja capaz de partilhar 

ao longo de todos os sectores da organização que estejam envolvidos no projecto. Não 

basta entender esta proposta como uma possibilidade de partilha de conhecimento 

individual, mas sim de criação de um conhecimento colectivo. 

No entanto, a natureza de criação individual da proposta original faz com que o 

Capital Intelectual da organização, a ser entendido como tal, seja apenas possibilitado 

pela soma das contribuições individuais de cada elemento que adicione os seus 

conteúdos, o que não é a visão pretendida. 

3 Reconhecer, identificar e 

endereçar as diferentes 

formas de conhecimento 

que uma organização 

possui: tácito, explícito e 

cultural 

 A proposta original permite a implementação deste requisito, pois o conhecimento 

explicito e cultural podem ser representados na forma de conteúdos de aprendizagem 

adicionados ao sistema. 

Quanto ao conhecimento tácito, este pode ser endereçado através do desenvolvimento 

do indivíduo com base nos outros dois tipos de conhecimento, mas também de uma 

forma de conteúdos mais práticos adicionados pelos utilizadores, que possibilitem não 

apenas a aquisição de conhecimentos teóricos mas um tipo de aprendizagem baseado 

na aplicação desses conhecimentos a contextos reais, e úteis para o indivíduo. 

4 Compreender e endereçar 

as diferentes formas de 

transmissão do 

conhecimento intra e 

inter-organizacional, ou 

seja, compreender e 

responder às necessidades 

dos diferentes fluxos de 

conhecimento existentes 

 Esta análise do fluxo de conhecimento da organização deve preceder o 

desenvolvimento ou implementação de qualquer tipo de estratégia associada à 

proposta original, mas depende unicamente dos responsáveis pela gestão destas 

estratégias o seu desenvolvimento e correcta aplicabilidade. 

5 Implementar uma 

verdadeira Gestão do 

Conhecimento, com o 

comprometimento de toda 

a organização, e dizendo 

respeito às 3 camadas do 

modelo-base do 

conhecimento: Camada de 

Conhecimento, Camada 

de Dados e Camada de 

Acção 

 Apesar de não ser o foco da proposta original apresentada, poder-se-á considerar que 

esta permite uma correcta implementação ou interoperabilidade com um KMS, mas o 

“comprometimento de toda a organização” deverá ser assegurado, desenvolvido e 

partilhado pela equipa de gestão responsável pela estratégia. 

As 3 camadas do modelo de gestão de conhecimento também se podem considerar 

englobadas nesta proposta. A camada de conhecimento engloba os conhecimentos 

individuais, que se permitem ser desenvolvidos e partilhados no sistema, enquanto este 

também permite a interacção entre estes. A camada de dados também pode ser 

assegurada, através de uma arquitectura de gestão de conteúdos que englobe os 

recursos da organização e os recursos de aprendizagem. A camada de acção também 
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pode ser despoletada pelas anteriores, pois a partilha efectiva de conhecimentos, como 

é o propósito original, permite aos indivíduos o desenvolvimento da sua capacidade de 

acção individual.  

6 Tornar possível a gestão, 

identificação, captura, 

consulta, partilha e 

avaliação dos recursos de 

conhecimento de uma 

empresa 

 No seguimento do ponto anterior, este ponto prende-se directamente com a integração 

com um sistema KMS, que poderá ser parte integrante do sistema a desenvolver, ou 

ser um terceiro sistema integrado com esta proposta, e que permita responder a estes 

requisitos. 

Em qualquer um dos casos, a proposta original permite o satisfazer deste requisito. 

 Organizações 

Aprendentes 
  

7 A necessidade de criação 

de uma verdadeira 

Organização Aprendente 

deverá ser assegurada 

pela organização, e deverá 

ser a sua prioridade 

relativamente ao 

desenvolvimento / 

implementação desta 

estratégia 

 Este ponto, e o reconhecimento da sua necessidade, deverá ser a base que origina todo 

o interesse no desenvolvimento e implementação da estratégia apresentada, e está a 

cargo da gestão responsável pela organização.  

 

8 As 5 Disciplinas de Senge 

e a sua constante busca e 

caminho de encontro à 

sua obtenção deverão ser 

o motor de alto nível de 

toda a estratégia, ou seja, 

a Teoria de Sistemas, a 

Mestria Pessoal, o 

endereçamento dos 

Modelos Mentais, a 

criação de uma verdadeira 

Visão Partilhada, e a 

Aprendizagem em Equipa 

 

 

 

Ao contrário dos outros pontos anteriores que não envolvem directamente a proposta 

de sistema apresentado, este não depende primariamente da gestão da organização, 

mas sim dos seus indivíduos, que deverão procurar o seu contínuo desenvolvimento 

das 5 disciplinas de Senge, para possibilitar um meio ambiente que se possa dizer 

como uma verdadeira Organização Aprendente. 

Este ponto é de uma crucial importância para o sistema original, não porque seja um 

requisito “real” associado ao mesmo, mas porque é a base em que o sucesso deste 

assenta, ou não. Sem esta cultura de Organização Aprendente, reconhecimento e 

desenvolvimento das 5 disciplinas de Senge, qualquer sistema que se pretenda suportar 

este tipo de organizações está condenado ao fracasso. 

 Gestão e Sistemas de 

Aprendizagem na 

Organização 

  

9 Entender a aprendizagem 

como um processo 

fundamental a uma 

correcta gestão do 

conhecimento, e focar no 

desenvolvimento de uma 

estratégia conjunta entre 

Gestão do Conhecimento 

e Gestão da 

Aprendizagem 

 A proposta original é suficientemente abrangente para permitir uma integração entre 

uma Gestão do Conhecimento e Gestão da Aprendizagem embora, uma vez mais, não 

fosse esse o seu propósito original. 

 

Para que esta integração seja de facto eficaz, é importante que os processos de 

aprendizagem estejam relacionados com os recursos de conhecimento da organização, 

e não que sejam vistos como recursos separados. Por exemplo, um processo de 

aprendizagem por utilizar recursos de conhecimento já existentes num KMS e, por 

outro lado, ao serem criados novos conteúdos no processo de aprendizagem estes 

devem ser também endereçados num KMS. 
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10 Consequentemente, 

englobar neste processo 

as várias dimensões do 

conhecimento já 

apresentadas 

anteriormente: tácito, 

explícito e cultural 

 Como já foi referido, as três dimensões do conhecimento podem ser representadas no 

sistema original, bem como os seus processos de aprendizagem. 

É importante referir a diferença, quanto a este ponto, de contexto: anteriormente, o 

contexto eram as 3 dimensões do próprio conhecimento, enquanto neste ponto são os 

seus processos de aprendizagem associados. 

11 Aproveitar o potencial das 

TI e das tecnologias de 

comunicação, como a 

Internet, para quebrar 

barreiras de distância ou 

disponibilidade, aumentar 

a interactividade, e tendo 

o e-learning como um 

importante exemplo 

 O potencial das TI é apenas limitadamente endereçado, num esquema de partilha de 

conteúdos. A interactividade é sacrificada em prol de um modelo mais simples de 

ensino, em que um conteúdo (de qualquer formato) tem um questionário ou conjunto 

de questionários associados.  

12 Conjugar, sempre que 

possível, este modelo com 

tecnologias mais antigas 

(como a impressão, por 

exemplo) ou mais 

recentes (webcasts, 

dispositivos móveis, […]) 

 A proposta de sistema original não entra em conflito com este requisito, devido à 

posição agnóstica sobre o tipo de conteúdos que podem ser utilizados. 

13 Garantir a 

interoperabilidade de 

conteúdos e 

conhecimento, por 

exemplo, através de 

normas reconhecidas 

como o SCORM 

 

 

 

Este ponto não é endereçado pela proposta original, embora se possa argumentar que 

devido à posição agnóstica sobre o tipo de conteúdos estes possam ser reutilizáveis 

entre vários sistemas. 

No entanto, é preciso ter em conta que a proposta original, quando refere conteúdos, 

refere apenas conteúdos de conhecimento, e não conteúdos que subentendam um 

processo de aprendizagem associado, pelo que este terá que ser implementado 

manualmente para todos os conteúdos e questionários associados. 

14 Assegurar a manutenção 

das características e 

objectivos base (e 

desenvolvê-los) dos 

normais sistemas LMS 

(descritos na secção 

respectiva deste estudo), e 

conjugar estas 

características com as de 

sistemas LCMS e seus 

objectivos de modo a 

possuir uma solução 

completa e integrada 

 Esta é uma das principais limitações da proposta original apresentada, pois apesar de 

se poder considerar que implementa algumas características base de um LMS (embora 

muito limitadas e não possuindo features importantes como gestão de caminhos de 

aprendizagem, gestão de cursos, assemblar vários conteúdos que sejam reutilizáveis, 

gestão de formação ou mesmo geração de relatórios para a gestão), não implementa 

qualquer tipo de solução do tipo LCMS, pelo que a criação dos conteúdos de 

aprendizagem é feito de uma forma totalmente ad-hoc. 

 A aprendizagem e 

Desenvolvimento do 

Conhecimento 

  

15 Reconhecer e potenciar o 

papel dos indivíduos no 

processo de 

aprendizagem, no 

contexto da organização, 

 

 

Este papel é moderadamente endereçado através do aspecto lúdico da proposta 

original, mas um dos problemas que se podem apontar é o importante factor de 

relevância do conteúdo para o aprendente, que entra em conflito com esta proposta de 

“jogo” original – considerando o contexto que se pretende para esta proposta original, 
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através de um processo 

adaptado às necessidades 

da motivação individual e 

especificidades – se for o 

caso – da aprendizagem e 

motivação na idade adulta 

 

 

ou seja, num contexto empresarial. 

Esta análise considera que o jogo, embora possa ser visto como um importante pilar no 

processo de aprendizagem e de motivação, dificilmente é adequado a um contexto 

empresarial, em que a relevância do conteúdo para o aprendente é o principal requisito 

de toda e qualquer troca de conhecimento. 

Finalmente, considera-se que a motivação do indivíduo adulto pode ser endereçada 

através do mecanismo de classificações (scores), se forem inteligentemente utilizados 

e colocados ao serviço do reconhecimento do indivíduo pelos seus pares. 

16 Incorporar as três escolas 

da aprendizagem, 

conjugadas com a 

Aprendizagem Social de 

Bandura, no 

desenvolvimento de toda 

a estratégia e seus 

sistemas de suporte 

 O sistema original, apesar de uma filosofia construtivista no que diz respeito ao 

conhecimento colectivo, endereça o conhecimento individual de uma forma 

comportamentalista, com o foco em processos de aprendizagem baseados em 

conteúdo+questionário de avaliação. 

O aprendente não é verdadeiramente envolvido no seu processo de aprendizagem, mas 

apenas no processo de ensino do conhecimento que tem para partilhar. 

17 Utilizar as TI e suas 

potencialidades de um 

modo alinhado com estes 

últimos dois pontos, num 

modelo de e-learning que 

vá além da sua visão 

clássica 

 De encontro aos pontos acima estabelecidos, pode considerar-se que a proposta 

original apenas endereça parcialmente o potencial das TI de encontro a estes 

objectivos, pois o foco num esquema de aprendizagem / ensino baseado em 

conteúdo+questionários é bastante limitativo no contexto do potencial que as TI 

oferecem hoje em dia. 

 Comunidades de 

Criação de Valor 
  

18 A organização deverá 

estar preparada para 

fomentar e apoiar as 

comunidades, 

reconhecendo o seu 

contributo para a criação 

de valor global 

 Este ponto depende da vontade da Gestão da organização em ter a coragem de romper 

com os modelos clássicos desta disciplina, possibilitando a queda de hierarquias em 

prol de um conhecimento colectivo, o incentivo e criação de condições para o 

crescimento e maturação destes importantes modelos sociais. 

19 O modelo a implementar 

deverá reconhecer a 

ligação entre as 

Comunidades de Prática e 

Comunidades de 

Aprendizagem, olhando 

para estas últimas como 

uma comunidade global 

que tem nas Comunidades 

de Prática as suas sub-

comunidades 

especializadas, mas que 

ainda assim partilham um 

mesmo conjunto de 

objectivos de alto nível 

 A proposta original engloba e fomenta a criação de uma Comunidade de 

Aprendizagem, mas olha para os seus recursos constituintes de uma forma dispersa, e 

não na forma de possíveis Comunidades de Prática.  

A orientação aos conteúdos+questionários, a falta de envolvimento de outros que não 

o criador do conhecimento no desenvolvimento do mesmo, ou a falta de envolvimento 

do aprendente nos processos de aprendizagem são exemplos de lacunas graves a que a 

proposta original não responde. 

20 A utilização de 

comunidades deve 

responder aos seus 

princípios particulares 

 Pode-se considerar que, apesar de estes princípios serem aplicados originalmente às 

Comunidades de Prática, são extensíveis às Comunidades de Aprendizagem, até pela 

ligação que ambas possuem. 
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 Tabela 4.1: Scorecard dos requisitos das 5 disciplinas aplicado ao modelo original  

 

para o sucesso, já 

apresentados 

anteriormente segundo os 

quatro pontos referidos 

por Wenger e Snyder, em 

complemento com os sete 

pontos resumidos por 

Wenger, McDermott e 

Snyder 

Nesse sentido, e após a consideração do ponto anterior que elucida o facto de a 

proposta original endereçar Comunidades de Aprendizagem, poder-se-á considerar 

que responder parcialmente a estes princípios, ainda que alguns deles dependam da 

forma de gestão destas comunidades e não directamente do sistema a desenvolver ou 

implementar. 

Ainda assim, um ponto importante referido por estes princípios é o da “abertura ao 

diálogo de perspectivas internas e externas”, ou mesmo o foco num desenvolvimento 

do conhecimento baseado na troca de experiências e interacção social, algo que – uma 

vez mais, pelo enfoque na relação conteúdos+questionários – não é endereçado pelo 

sistema original. 

21 A utilização das TI e 

tecnologias de 

comunicação deverá ser 

um dos mais importantes 

recursos ao serviço das 

comunidades, para 

ultrapassar as barreiras de 

custos monetários e 

humanos de gestão, 

operação e participação 

nestas 

 Embora, pelos pontos acima citados, o sistema original não responda a todas as 

necessidades de uma eficaz utilização do poder das comunidades, pode considerar-se 

que a utilização das TI no processo de partilha do conhecimento é eficaz, embora tal já 

não se possa aplicar ao desenvolvimento desse mesmo conhecimento e à gestão e 

operação das comunidades como entidade. 

As TI, hoje em dia, possibilitam um inimaginável número de soluções para o 

desenvolvimento de conhecimento de uma forma colaborativa, utilizando o poder das 

comunidades de desenvolvimento, e mesmo de gestão e operação destas próprias 

formas sociais, como comunicação à distância, Live Meetings, fóruns de discussão, 

etc. Infelizmente, nenhuma destas necessidades é endereçada pela proposta original. 

22 A comunicação entre os 

elementos participantes na 

comunidade deve ser o 

principal foco da mesma, 

pois esta é a estratégia 

mais eficaz para a partilha 

e desenvolvimento do seu 

conhecimento 

 Como referido acima, e reflexo da falta de utilização das TI no seu pleno, a 

comunicação dos elementos da comunidade não é o foco da proposta original, 

podendo mesmo olhar-se para os diferentes actos de partilha de conhecimento como 

silos isolados deste recurso. 

Esta grave lacuna, não endereçada pelo sistema, faz com que as comunidades não 

possam operar no seu pleno, nem sequer verem-se a si próprias como verdadeiras 

entidades sociais deste tipo. 

23 A qualidade dos 

conteúdos produzidos 

pela comunidade deve ser 

assegurada. A solução 

proposta neste estudo 

assenta nos mecanismos 

apresentados, e não 

através de um controlo 

exacerbado que desmotive 

a participação na 

comunidade ou viole os 

seus princípios 

fundamentais 

 Na verdade, este pode considerar-se um ponto difícil de avaliar. O sistema original 

contempla, de facto, um mecanismo de controlo de qualidade dos conteúdos, na forma 

de um “guru” e Departamento de Recursos Humanos que validam se o conteúdo de 

aprendizagem deve, ou não, pertencer à comunidade. 

Este estudo considera que essa abordagem não é a mais adequada, pois entra 

liminarmente em confronto com o próprio princípio de uma comunidade auto-gerida, 

livre e escalável, sendo esta uma das três formas já referidas como habituais, e 

insuficientes, na gestão deste problema. 

Na secção “Enquadramento Teórico” foram apresentados alguns tópicos de gestão 

deste importante requisito, a qualidade, e que se recomendam em substituição deste 

modelo hierárquico. 
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 Com base nesta avaliação, será em seguida definida uma solução que pretende, com 

base na proposta original, endereçar as dificuldades, ou omissões, da mesma. 

4.3 Solução Final Proposta 

 Nesta sub-secção serão apresentados os problemas já acima ilustrados pelo 

scorecard, e definidas estratégias para ultrapassar os mesmos. 

  

 O tipo de problemas que são referidos por uma cor que não a verde, podem ser de 

uma de duas categorias: 1) de possível resolução por meio de adição de novas features 

complementares à proposta inicial ou 2) problemas estruturais da proposta inicial, que 

pedem uma alteração ao próprio modelo. De acordo com esta divisão, podem dividir-se os 

problemas referidos em: 

 

Nº do 

prob. 

Cor Tipo de 

Problema 

Justificação 

11  1) Features A interactividade é limitada pelo próprio modelo sugerido de conteúdos, em que um 

conteúdo de aprendizagem é complementado por um (ou um conjunto) de questionários. 

No entanto, e em concordância com os dois pontos seguintes, poder-se-á alegar que o 

desenvolvimento de conteúdos SCORM e o seu suporte pelo modelo pode levar a 

conteúdos mais interactivos, passando este ponto então a ser entendido como 

contornável através de novas features. 

13  1) Features A utilização de normas como o SCORM pode ser associado ao tipo de conteúdos que é 

reconhecido, embora este ponto seja discutível: se um conteúdo de aprendizagem de 

acordo com o SCORM já integrar os questionários, para quê a sua adição e 

consideração em separado? Pode então, também, interpretar-se este problema como 

estrutural, mas por uma questão de coerência com o ponto seguinte entende-se este 

como um problema de adição de features. 

14  1) Features A evolução do LMS integrado na proposta original pode ser vista como uma adição de 

features, bem como a adição de um sistema LCMS para a edição de conteúdos. 

15  2) Estrutural O aspecto lúdico entra, pelo seu modelo de “desafio”, em confronto com a relevância do 

conteúdo para o aprendente, pelo que este é um problema estrutural da proposta 

original. 

16  2) Estrutural Embora, uma vez mais, o reconhecimento de normas como o SCORM e possibilidade 

de criação de conteúdos deste tipo possa levar à criação de conteúdos mais 

construtivistas, o modelo “fechado” e orientado a um conteúdo “dominado” pelo seu 

criador entra em conflito com esta perspectiva. 

17  2) Estrutural (por dependência dos dois pontos anteriores) 

19  2) Estrutural A falta de reconhecimento das Comunidades de Prática como elemento de uma 

estratégia conjunta com uma maior Comunidade de Aprendizagem é a principal lacuna 

estrutural deste ponto. 
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20  2) Estrutural As comunidades são apenas levemente endereçadas pelo modelo original, não estando 

contemplado qualquer tipo de suporte a estas, no sentido de uma troca de experiências e 

interacção social – algo que teria de estar intrinsecamente referido no modelo original, 

não podendo ser correspondido por uma adição de features. 

21  2) Estrutural Por concordância com o ponto anterior, o modelo original não suporta devidamente a 

gestão e operação de comunidades, vendo as TI como ferramenta poderosa para 

alcançar estes objectivos. 

22  2) Estrutural Esta lacuna é profundamente estrutural, pois tem-se um sistema orientado ao 

conhecimento e em que este é dominado por quem o adiciona, e não um sistema 

orientado à visão de comunidade pelas pessoas que o utilizam. 

23  2) Estrutural Embora o ponto esteja implementado, a sua solução não é – considerada por este estudo 

– a ideal. Este é um problema estrutural do modelo. 

    

 

Tabela 4.2: Categorização dos problemas encontrados no scorecard da tabela anterior 

 

 A identificação de vários problemas estruturais, no entender deste estudo, à 

proposta de modelo original leva a um endereçamento cuidado destas questões, ao invés 

dos problemas de features que poderiam ser resolvidos adicionando estas à proposta.  

 É necessária, então, a redefinição do modelo do sistema. 

4.3.1 Definição da proposta alterada 

 Com base na proposta original, nos problemas e seus pilares estruturais 

identificados, é necessária uma redefinição do próprio modelo, que irá assentar na seguinte 

estrutura basilar: 

 

 
Figura 4.4: Estrutura base do modelo alterado 

 

Organizações Aprendentes

Comunidades 
de Criação de 

Valor

Psicologia da 
Aprendizagem

Gestão do 
Conhecimento

Gestão da 
Aprendizagem



Estudo do Modelo de Solução Proposto 

Versão 1.1 (24 de Julho, 2008) 70  

 

 As Organizações Aprendentes e seus requisitos deverão ser vistos como a base 

onde “actuam” os quatro pilares da estratégia a apresentar: “Comunidades de Criação de 

Valor”, “Psicologia da Aprendizagem”, “Gestão do Conhecimento” e “Gestão da 

Aprendizagem”. 

 Pelas razões referidas no scorecard e na identificação dos problemas estruturais (e 

de falta de features) já referidos, ficou provado que o modelo actual do sistema não 

responde às necessidades de uma estratégia assente nestes pilares. Será agora apresentada a 

alteração ao modelo inicial. 

 

Novo Modelo Conceptual de Solução 

 

 O princípio defendido pelo modelo original de sistema, assente na quebra da 

relação formador/formando e podendo este papel ser desempenhado alternadamente por 

qualquer indivíduo que faça parte do sistema, mantém-se inalterável: é uma condição 

essencial ao sucesso deste modelo que não exista qualquer tipo de hierarquia no processo 

de aprendizagem. Quanto aos objectivos de alto nível da solução inicial, de encontro a uma 

Organização Aprendente, mantêm-se também inalteráveis. Do mesmo modo, qualquer 

pessoa pode submeter um conjunto de conteúdos e é desafiada a partilhar o seu 

conhecimento com os restantes elementos da comunidade, e existe uma classificação 

(score) que é característica do indivíduo. No entanto, o score de grupo é entendido nesta 

abordagem de um modo diferente, pois o foco não está no indivíduo, ou no seu 

Departamento, mas sim na Comunidade de Prática a que pertence, e é a esta que é 

atribuído o score de grupo.  

 Mas antes, uma explicação do que se pretende apresentar como o modelo alterado. 

 

 O novo modelo descreve um sistema utilizado pelas organizações de modo a gerir, 

e conferir capacidades, à sua Comunidade de Aprendizagem. Esta é vista como todos os 

elementos da organização que queiram, voluntariamente e suportados por um sistema on-

line, participar no desenvolvimento do seu conhecimento individual, partilhar o seu 

conhecimento com outros indivíduos e, simultaneamente, contribuir para a criação de um 

verdadeiro Capital Intelectual da organização.  

 A Comunidade de Aprendizagem é constituída por várias sub-comunidades 

autónomas, que deverão funcionar como verdadeiras Comunidades de Prática, unindo 

indivíduos à volta de um interesse comum, sobre um determinado tópico ou área de 

interesse. No entanto, o sistema deve olhar para a Comunidade de Aprendizagem como um 

elo entre os indivíduos de todas as Comunidades de Prática, de encontro a uma verdadeira 

visão comum organizacional.  

 Existe então um sistema central que suporta esta Comunidade de Aprendizagem, e 

é responsável por: 
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 Gestão dos perfis individuais dos colaboradores, e da sua junção à Comunidade de 

Aprendizagem. Cada indivíduo deve, ainda, ter obrigatoriamente uma página 

pessoal pública a todos os elementos da comunidade; 

 Gestão das várias Comunidades de Prática; 

 Sistema de Gestão do Conhecimento, em que todos os conteúdos criados, 

adicionados ou desenvolvidos pelas Comunidades de Prática devem estar 

indexados a este sistema, e apenas referenciados nas Comunidades de Prática. 

Devem também ser registadas as alterações nestes conteúdos, e dada a 

possibilidade de reverter essas alterações através de um histórico de versões; 

 Conferir a cada indivíduo uma visão transparente sobre a Comunidade de 

Aprendizagem e suas componentes, permitindo pesquisas de Comunidades de 

Prática e junção a estas, criação de novas Comunidades de Prática, e suportado por 

uma página inicial, adaptável à medida de cada utilizador, que reflicta o seu próprio 

percurso e estado na Comunidade de Aprendizagem (score, Comunidades de 

Prática a que pertence, níveis de conhecimento que já atingiu, entre outras opções 

secundárias que se destinam a facilitar a interacção e a aumentar o valor que o 

próprio indivíduo percepciona do sistema) e, finalmente, esta página deverá ainda 

possuir os recursos que permitam ao indivíduo compreender o seu papel na 

construção do conhecimento organizacional, e o papel da própria Organização 

Aprendente (por exemplo, através de um mapa de Comunidades de Prática 

existentes no momento, de um reconhecimento do contributo do indivíduo, ou uma 

secção de notícias e outros recursos global a todos os indivíduos e que se destina a 

comunicar o valor da Comunidade de Aprendizagem); 

 Implementação de mecanismos globais de comunicação entres os elementos da 

Comunidade de Aprendizagem, que lhes permitam não apenas cingir-se a uma 

comunicação entre duas entidades, mas múltiplas: por exemplo, através da 

existência de mecanismos de chat, fóruns globais de discussão, possibilidade de 

criação de Live Meetings para discussão. Estas opções de comunicação deverão ser 

um foco principal da página pessoal de cada utilizador, e deverão também ser 

adaptáveis à utilização específica no seio das Comunidades de Prática (por 

exemplo, o mecanismo de fóruns poderá existir de uma forma global, e poderão 

existir fóruns locais a cada Comunidade de Prática, ou ainda, quando um indivíduo 

está na página da Comunidade de Prática, este poderá criar uma Live Meeting 

apenas com os elementos daquela Comunidade; 

 Existência de um Administrador da Organização, que deverá possuir um controlo 

absoluto sobre todas as operações e características do sistema, mas que por 

princípio não deverá interferir no natural processo das Comunidades de Prática; 

 Existência de um conjunto de Administradores da Comunidade de Aprendizagem 

que não devem interferir no natural e orgânico funcionamento desta, mas sim 

assegurar que a visão de um Capital Intelectual e global a toda a organização é 

mantida (por exemplo, através da já referida secção global a todos os elementos nas 

suas páginas), bem como tendo ainda a opcional tarefa de realização de actividades 

de motivação dos elementos da Comunidade. Uma outra importante tarefa destes 

administradores é a definição inicial dos objectivos para a Comunidade de 

Aprendizagem. 

 Gerar relatórios do estado da Comunidade de Aprendizagem valiosos para a gestão 

da organização e, possivelmente, para os seus departamentos de recursos humanos. 
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Estes relatórios deverão, salvo excepções que o justifiquem, estar disponíveis aos 

membros da comunidade. 

 

Este sistema central pode ser visualizado através do esquema seguinte: 

 

 
Figura 4.5: Ilustração do sistema central e suas camadas constituintes 

 

 

A unidade basilar: A Comunidade de Prática 

 

 Como já foi referido, a Comunidade de Prática deve ser vista como uma 

comunidade de indivíduos que partilham um interesse comum, e este sistema vê estas 

comunidades como a unidade base que organiza indivíduos e conhecimento de uma forma 

temática e relevante. O foco, assim, não é dado ao próprio conhecimento mas sim ao tema 

que o une e, principalmente, à comunidade que o suporta e desenvolve. 

 O sistema central gere estas Comunidades de Prática de uma forma independente, 

mas transparente no que respeita a funções globais como a gestão dos perfis de indivíduos 

ou os mecanismos de colaboração. Cada comunidade, que pode ser criada por um 

utilizador, tem o seu próprio “espaço” no sistema, e uma página personalizada que 

centraliza toda a informação e recursos da mesma. Este “espaço”, no contexto deste estudo, 

é chamado de ThemeSpace (de Tema+Espaço). 

 Os ThemeSpaces de uma comunidade são os seus pontos centrais de agregação e 

centralizam todas as operações de gestão e participação nestas. Sendo o principal foco 

deste estudo o desenvolvimento de conhecimento, este é endereçado pelos ThemeSpaces da 

seguinte forma:  
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1. Um indivíduo pode juntar-se a um ThemeSpace já existente, pesquisando através de 

um conjunto estabelecido de critérios (nome, tema, membros, […]) ou criar um 

novo, através das funcionalidades oferecidas pela camada de Gestão de 

Aprendizagem; 

2. À semelhança do modelo original, um indivíduo que integre o ThemeSpace pode 

importar conteúdos de conhecimento de vários tipos (consoante a implementação 

deste modelo), que ficam indexados ao KMS global da Comunidade de 

Aprendizagem (que, por sua vez, deverá estar alinhado com o KMS da 

organização) pelo conjunto nome, tema e tipo de conteúdo; 

3. O sistema deverá reconhecer e validar automaticamente o tipo de conteúdo, pelo 

que tipos suportados não deverão ser aceites; 

4. Este novo recurso de conhecimento fica então ao dispor da comunidade do 

ThemeSpace, num repositório global (por referência) que apresenta estes recursos 

organizados primariamente pelo seu tema, depois pelo seu tipo, e finalmente pelo 

seu nome; 

5. Qualquer indivíduo que pertença ao ThemeSpace pode alterar estes conteúdos, 

ficando sempre disponível um registo de alterações efectuadas para cada elemento 

de conteúdo, e que permite reverter estas alterações imediatamente; 

6. A aprendizagem de conteúdos é baseada no conceito de LearningPath (ou seja, 

caminhos de aprendizagem), que podem ser criados e alterados por qualquer 

indivíduo que pertença ao ThemeSpace, e estão disponíveis através de uma página 

dedicada ao efeito; 

a. Os LearningPaths são criados e modificados através de um editor para o 

efeito, que permite conjugar os vários tipos de conteúdos (por exemplo, 

através de um editor de blocos) na definição de um caminho de 

aprendizagem que, por exemplo, pode ser definido como um curso, ou uma 

aula sobre um determinado tópico; 

b. Estes conteúdos são conjugados com outro tipo especial de conteúdos, 

respeitantes às etapas de avaliação. Estas podem ser inseridas à medida de 

cada Learning Path, e deverão existir várias formas de avaliação padrão (na 

forma de template), e que são criadas e customizadas pelo editor dos 

LearningPaths. Pelo menos um elemento de avaliação tem obrigatoriamente 

que estar presente em cada LearningPath; 

c. Os LearningPaths são então, depois de criados, disponibilizados a todos os 

membros do ThemeSpace, através de uma página definida para o efeito, e 

organizada por temas; 

7. Numa ponte entre o conceito de Valor de Referência apresentado pelo modelo 

original de solução, este valor é calculado por cada “peça” de conteúdo do 

LearningPath, sendo o valor de referência deste a soma dos valores de referência 

das suas partes constituintes 

a. Ao contrário do modelo original, que subentendia a validação e avaliação 

por um “guru”, o valor de um conteúdo é calculado pela própria 

comunidade, à medida que vai utilizando e experimentando este conteúdo, e 

não na sua fase de adição ao sistema; 

b. O valor de referência do conteúdo (e dos indivíduos, ou seja, o seu score) 

está associado ao conceito de Dynamic Score System, ou seja, um score que 

não é estático, mas mutável no tempo; 
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c. O valor de referência de um conteúdo é calculado através de uma grelha 

definida, inicialmente, pelos administradores da Comunidade de 

Aprendizagem, e que deverá ser específica a cada tipo de conteúdo 

suportado pelo sistema. Este conjunto de grelhas deverá ser editável por 

qualquer membro da Comunidade, de modo a desenvolvê-las e permitir a 

adaptação a qualquer falha que não tenha sido identificada inicialmente; 

d. Este é atribuído, como já foi referido, pela própria comunidade, através de 

um questionário de avaliação de conteúdos definido automaticamente, e 

obrigatoriamente (o score de um LearningPath só é somado ao de um 

indivíduo no final de este responder ao questionário), e o indivíduo terá que 

dar uma pontuação aos vários pontos da grelha de cada item de conteúdo 

desse path. Ao ser votado, numa escala definida pelo implementador do 

sistema, o score dos vários elementos de conteúdo é alterado, por uma 

média ponderada entre os valores de votação e o score dos indivíduos que 

efectuaram a votação. Ou seja, um indivíduo que tenha um score mais 

elevado tem um peso maior de votação. Ao serem alterados os valores de 

referência dos conteúdos, todos os scores pessoais dos elementos que os 

realizaram deverão também reflectir esta mudança, e daí o nome Dynamic 

Score System. Esta alteração nos scores dos indivíduos não deverá origem a 

um novo cálculo da média ponderada de cada conteúdo, pois esta apenas 

deve ser calculada uma vez no final de cada LearningPath. 

e. O score de uma Comunidade de Prática não é mais do que a soma dos 

scores individuais dos seus membros, e este pode ser, por exemplo, 

importante para identificar quais as Comunidades de Prática mais activas e 

com elementos de maior qualidade, aos olhos de um membro da 

Comunidade de Aprendizagem global ou, ainda, da própria gestão da 

organização; 

8. Finalmente, o ThemeSpace deve ainda permitir a utilização das ferramentas de 

colaboração e comunicação disponibilizadas pelo sistema central e aplicadas ao 

contexto deste, como fóruns de discussão locais, ou páginas wiki, ou ainda a 

possibilidade de reunião on-line entre todos os membros da comunidade. 

 

 A interoperabilidade com outros sistemas também deve ser assegurada, por 

exemplo, através do mapeamento de normas para LearningPaths, como o caso do 

SCORM. 

 O sistema pode ser visualizado através do seguinte esquema: 
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Figura 4.6: Ilustração das features de um ThemeSpace 

 

 Em adição às características/requisitos acima definidos, o sistema central deve 

ainda indexar e tornar facilmente pesquisáveis os vários LearningPaths criados pelas 

comunidades, e disponibilizá-los a qualquer utilizador da Comunidade de Aprendizagem 

global sem que este tenha que fazer parte do ThemeSpace. Este ponto, apesar de se poder 

dizer “minúsculo”, torna-se fundamental para que o conhecimento não fique isolado numa 

interpretação de “silos” dos ThemeSpaces, e possibilita a todos os elementos, assim, uma 

visão global de contribuição de conhecimento para toda a Comunidade de Aprendizagem. 

4.3.2 Arquitectura Genérica da Solução Proposta 

 Uma arquitectura genérica para uma possível implementação deste sistema pode 

definir-se pelo seguinte esquema: 

 

ThemeSpace 
(Comunidade 

de Prática)

Gestão de 
Comunidade

Importação e 
Gestão de 

Conteúdos local

Ferramentas de 
Desenvolvimento 
Colaborativo de 

Conteúdos

Gestão de 
LearningPaths

Cálculo de Scores 
para conteúdos 

(sist. central)

Ferramentas de 
comunicação da 

comunidade



Estudo do Modelo de Solução Proposto 

Versão 1.1 (24 de Julho, 2008) 76  

 

 
 

Figura 4.7: Arquitectura genérica do sistema por camadas 

 

 

 Camada de Dados 
Esta camada define-se por uma base de dados comum a todo o sistema, 

que pode ser implementada por qualquer uma das tecnologias consideradas 

para o efeito (SQL Server, Oracle, MySQL, […]), mas sendo necessário ter 

sempre em conta a interacção com dois tipos de sistemas já existentes na 

organização (Legacy Systems): 

 KMS Legacy System, no caso de a organização já possuir um KMS e 

ser necessária a interacção deste com a base de dados do sistema; 
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 ID Legacy Systems, como no caso de organizações que já possuam 

uma estrutura de, por exemplo, “Active Directory” implementada, e 

ser recomendável a interacção destes com o sistema de perfis dos 

membros pertencentes à Comunidade de Aprendizagem; 

 

Em todo o caso, esta ligação deverá sempre ser feita de modo a manter o 

registo mais actualizado nos Legacy Systems, e fazendo a ligação a estes por 

meio de uma Interface; 

  

 Camada de Abstracção de Dados 
Esta camada visa oferecer ao desenvolvedor do sistema uma visão 

unificada e acessível da Camada de Dados, com todas as suas 

complexidades inerentes, e que não deverão condicionar uma visão única de 

dados. Para tal, poderá ser utilizado um módulo “Data Access Resources” 

de modo a facilitar esta gestão; 

 

 Camada Lógica de Negócio 
A Camada Lógica de Negócio oferece a soma das funcionalidades 

proporcionadas pelos seus módulos, a saber: 

 Módulo Content Management, que deve (de um modo inteligente, e 

coerente com um KMS existente, se for o caso) ser responsável pela 

implementação de todos os processos de gestão de conteúdos, scores 

de conteúdos, pesquisa, indexação e gestão de tipos de ficheiros; 

 Módulo People Management, um modulo que deve trabalhar 

proximamente e em conjunto com um possível Legacy System de 

perfis já existentes na organização, complementando-os com as 

informações pessoais de cada utilizador respeitante ao sistema, pela 

gestão do seu percurso de aprendizagem e comunitário, e pelo 

cálculo e gestão de scores pessoais; 

 Módulo Learning Core, que deve implementar todas as 

funcionalidades habituais a um LMS e LCMS e aplicadas ao 

contexto do estudo, sendo a sua mais importante característica a 

implementação da gestão de LearningPaths. 

 Módulo Collaboration Engine; este modulo implementa todas as 

funcionalidades colaborativas do sistema, tanto entre indivíduos 

como no que diz respeito à edição colaborativa de conteúdos; 

 

 Camada de Abstracção da Lógica de Negócio 
Esta camada, à semelhança da “Camada de Abstracção de Dados”, visa 

conferir ao desenvolvedor do sistema uma visão unificada sobre todas as 

funcionalidades oferecidas pela camada “Lógica de Negócio”, através dos 

seguintes módulos: 

 Módulo “System Core”, que permite a visão unificada e 

transparente sobre a camada “Lógica de Negócio”, e ainda é 
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responsável pelas operações globais entre os vários módulos dessa 

camada, sendo de destacar a gestão do Dynamic Score System; 

 Módulo “Community Engine”, que permite a gestão das 

Comunidades de Aprendizagem e suas Comunidades de Prática, 

através da visão transparente permitida pelo módulo “System Core”. 

É este o módulo responsável pela gestão e implementação dos 

ThemeSpaces. 

 Módulo Administration, que oferece as funcionalidades de 

administração globais do sistema e ainda a geração de relatórios 

importantes para a gestão da organização; 

 

 Camada Interface 
Esta é a camada que gera as GUIs (Graphical User Interfaces) do 

sistema, ou seja, as suas interfaces gráficas, que através desta camada 

podem ser implementadas pelas mais diversas tecnologias 

independentemente do funcionamento do sistema que suportam; 

 

 Camada Comunicação 
Esta camada permite a interoperabilidade e comunicação entre os 

diversos módulos, e camadas; 

 

 Camada Segurança 

Finalmente, a camada de segurança deverá ser transversal a todo o sistema (com 

excepção das Bases de Dados e Browser Web, que são sistemas independentes e 

possuem os seus próprios mecanismos de segurança), garantindo não apenas os 

requisitos de segurança do próprio, mas também a sua fiabilidade. 

 

 

 Quanto à Arquitectura Técnica do sistema, pode-se considerar a mesma do modelo 

original, ilustrando um funcionamento na Intranet da organização e com o sistema acima 

representado alocado no “Web Server”, à excepção da Camada de Dados (que deverá 

utilizar o “Data Server” ilustrado) e algumas funções do Módulo “Collaboration Engine” 

(que, no caso de funções de e-mail, deverá utilizar o “Mail Server” também apresentado): 
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Figura 4.8: Arquitectura técnica base do modelo original, e novo [SAa] 
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Capítulo 5 

 Conclusões e Trabalho Futuro 

  O desenvolvimento de modelos e sistemas que suportem a criação de Organizações 

Aprendentes é uma necessidade cada vez maior, no quadro do contexto económico actual. 

Num mundo cada vez mais dinâmico, e imprevisível, o conhecimento surge como o único 

recurso capaz de conferir às organizações as ferramentas necessárias para antecipar, e lidar 

eficazmente com as necessidades emergentes, pelo que o estudo desta área e do seu 

verdadeiro impacto, e potencial, nas organizações, deverá ser alvo de uma atenção 

redobrada no presente, e no futuro. 

 Este estudo estabeleceu como objectivo o desenvolvimento de uma estratégia para 

lidar com estas necessidades, tomando como base um modelo originalmente proposto por 

Vítor Santos e Luís Amaral e, através de um estudo intensivo das 5 forças que influenciam 

este (organizações aprendentes, gestão do conhecimento, gestão da aprendizagem, 

psicologia da aprendizagem e comunidades de criação de valor), confrontá-lo com os 

requisitos encontrados que conjugam o melhor do potencial dessas mesmas 5 forças. Se 

fossem encontradas falhas estruturais, dever-se-ia propor uma estratégia de modo a 

apresentar um modelo revisto e que respondesse aos problemas da original. 

 Nesse sentido, pode-se dizer que os objectivos propostos para este estudo foram 

totalmente endereçados.  

 

 Foi identificado um conjunto de requisitos com base na já referida pesquisa teórica, 

e que se definem como os pontos-chave para conseguir uma implementação com sucesso 

de cada uma das 5 forças influenciadoras. Com base nestes requisitos, foi criado um 

scorecard frente ao qual o sistema original foi confrontado, tendo sido identificado um 

conjunto de falhas de dois tipos: falta de features, que pode ser colmatado com a adição 
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das mesmas ao sistema, e falhas estruturais, que são reflexo de um problema relacionado 

com o próprio modelo, e não com uma sua implementação particular. 

 Estas lacunas identificadas devido ao processo de desenvolvimento do scorecard, 

levaram à criação de um novo modelo, com uma dinâmica totalmente diferente do original, 

e que pretende endereçar esses problemas. Este modelo apresenta-se não apenas como a 

solução original revista, mas também fundamentada do ponto de vista teórico-científico, no 

que respeita, uma vez mais, às 5 forças que o influenciam. 

 

 Mas é necessário referir uma conclusão: a utilização deste modelo numa 

organização, per se, não garante o sucesso dos princípios defendidos pelo mesmo – como 

prova, olhando para o scorecard criado, basta verificar o conjunto de pontos “cinzentos”, 

ou seja, que não dependem do próprio sistema mas apenas e só da organização e suas 

partes constituintes. Para que este sucesso seja alcançado, é necessário que haja um 

comprometimento de todos os vectores e sectores da organização com uma cultura do 

conhecimento organizacional, e que deve ser a principal base de qualquer modelo que se 

pretenda ver implementado. Na verdade, a organização deve estar comprometida para 

responder em pleno às necessidades de cada uma das 5 forças, cujos requisitos e 

particularidades se encontram exaustivamente desenvolvidos ao longo deste trabalho. 

 

 Olhando para o futuro, o passo seguinte será a realização – embora mais custosa – 

de um caso base para o novo modelo, de modo a verificar a sua aplicabilidade ou possíveis 

falhas que possam não ser detectadas pela análise teórica. Também deverá ser estendido o 

novo modelo base que é apresentado, e aplicado à realidade de cada contexto 

organizacional. A médio prazo, o objectivo para este estudo passa pelo desenvolvimento de 

uma solução completa que implemente todas as características definidas. 
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