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RESUMO 

As constantes mudanças no ambiente competitivo demandam uma constante adaptação e 
aprendizagem nas organizações. Entre as condições que podem facilitar a aprendizagem nas 
organizações está a criação de um ambiente de maior participação das pessoas em processos de 
resolução de problemas e tomada de decisão. Entretanto, a criação deste ambiente implica em 
mudanças nas estruturas e procedimentos organizacionais, e também nas formas de pensar e agir de 
seus gerentes. 

Alguns autores propõem que o perfil gerencial predominante no setor da Construção é voltado a 
centralização do controle e à busca de resultados de curto prazo. Assim, a mudança em direção a uma 
gestão mais participativa demanda o desenvolvimento de novas competências gerenciais. O termo 
competência gerencial neste trabalho assume um significado específico que vincula os conhecimentos, 
habilidades e posturas do gerente a sua ação na organização.  

Este artigo apresenta resultados de um trabalho de pesquisa visando ao desenvolvimento de 
competências gerenciais através da Aprendizagem na Ação. Foca-se no caso de um dos gerentes 
participantes e seu processo de aprendizagem. 

Palavras chaves: competências gerenciais, aprendizagem na ação, processo de decisão, aprendizagem 
organizacional 

1. O PROCESSO DE APRENDIZAGEM NAS ORGANIZAÇÕES 

As constantes mudanças no ambiente competitivo, a velocidade com que novas tecnologias vem sendo 
disponibilizadas, a quantidade e o acesso rápido a informação caracterizam um ambiente turbulento 
que requer uma grande capacidade de adaptação e aprendizagem das organizações.  

Tsang (1997) e Dodgson, (1993), analisando a bibliografia, concordam que o conceito de 
aprendizagem organizacional está relacionado ao processo através do qual as organizações produzem, 
acumulam e utilizam conhecimentos para aumentar a capacidade de adaptação a mudanças. Eles 
também concordam que a aprendizagem organizacional é um metáfora da aprendizagem individual: 
quem aprende são as pessoas dentro da organização. O desafio que se apresenta é a busca da 
integração da aprendizagem individual com o processo de evolução da organização. 

Nonaka e Takeuchi (1997) enfatizam que a criação do conhecimento nas organizações depende da 
transformação de conhecimentos tácitos1 em conhecimentos explícitos através da maior interação entre 
membros da organização, do compartilhamento de experiências, do diálogo e da discussão. Da mesma 
forma, Senge (1990) e Kim (1998) afirmam que a aprendizagem organizacional se dá através de 
                                                           
1 Conceito, primeiramente desenvolvido por Polanyi, que designa a parte do conhecimento que está de tal forma internalizada 
que passa a ser usado de forma inconsciente, sendo difícil de formalizar, o que dificulta sua transmissão e compartilhamento.  
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indivíduos e grupos que aprendem e o elo entre aprendizagem individual e organizacional está no 
compartilhamento de modelos mentais2 individuais. 

Autores como Senge (1990), DiBella e Nevis (1993) e Pedler et al. (1990) identificam entre as 
caraterísticas da Organização que Aprende a existência um ambiente de diálogo e cooperação, no qual 
a troca de experiências, a participação, a criatividade e a experimentação são estimuladas. Entende-se, 
portanto, que a criação de um ambiente propício à aprendizagem nas organizações implica entre outras 
coisas, no envolvimento das pessoas em processos participativos de resolução de problemas e tomada 
de decisão. 

Há um consenso de que a participação enriquece e estimula o processo decisório porque diversifica e 
amplia a análise das alternativas e consequências, tornando as decisões menos sujeitas a erros e mais 
criativas. Mas o maior benefício da participação é a aprendizagem que ela proporciona, tornando os 
participantes capacitados e conscientes para realizar futuros ciclos de decisão-ação e engendrando um 
compromisso efetivo em relação as decisões compartilhadas e que os motiva para o alcance dos 
propósitos desejados (Pereira e Fonseca, 1997) 

Hedenstad e Meyer (1993) identificaram comportamentos gerenciais que representam barreiras ao 
compartilhamento da decisão e delegação em programas de Gestão da Qualidade. A participação nas 
decisões está intimamente ligada à questão de poder, implica em repartir autoridade e dar autonomia. 
A quebra na hierarquia de poder pode representar uma ameaça para alguns gerentes :um estilo mais 
cooperativo implica estar aberto para ouvir as sugestões e críticas dos subordinados.  Abdicar do 
controle sobre a informação e da tomada de decisão , está relacionado, por um lado, à avaliação do 
gerente sobre a capacidade e o comprometimento de seus subordinados e, por outro, ao nível de auto 
confiança e da avaliação que o gerente faz de sua própria competência. 

Segundo Hedenstad e Meyer (1993), para muitas empresas e gerentes a introdução de processos 
participativos de decisão implica não somente na alteração de estruturas e procedimentos, mas de 
princípios organizacionais, arraigados em sua cultura, e de valores e crenças que condicionam a forma 
de pensar e agir dos gerentes. 

2. O PERFIL GERENCIAL E O COMPARTILHAMENTO DE DECISÕES 

Muitos estudos buscam identificar tendências e características de um novo perfil gerencial. Neste novo 
perfil, a capacidade de liderança tem sido apontada como uma premissa básica, uma vez que o gerente 
faz a ligação entre a empresa (seus objetivos e estratégias) e as pessoas que nela trabalham e que são 
responsáveis por concretizar as ações (Boog, 1999). Este argumento também é utilizado por Nonaka e 
Takeuchi (1995) para enfatizar a importância dos gerentes intermediários no processos de 
aprendizagem organizacional. 

Entretanto, a visão do líder como uma pessoa carismática, com capacidade para tomar todas as 
decisões, estabelecer os rumos a seguir, e motivar sua equipe estão fundamentadas em uma visão de 
mundo individualista e não sistêmica (Senge 1997). Segundo Pereira e Fonseca (1997) as formas de 
pensar e agir dos gerentes ainda estão dominadas pelos métodos reducionistas da ciência que partem 
do princípio de que a análise e compreensão de sistemas complexos devem ser desenvolvidos através 
da divisão em partes menores e do estudo detalhado de cada uma das partes isoladamente. Esta 
abordagem se contrapõe a uma abordagem holística e sistêmica na qual as partes devem ser analisadas 
no contexto do sistema, considerando a influência de cada uma sobre o todo e vice-versa (Hopp e 
Spearman, 1996). 

Para Senge (1997), no contexto de aprendizagem e mudança organizacional, o líder deve ser capaz de 
construir uma visão compartilhada e incentivar padrões mais sistêmicos de pensamento. Para decidir 
eficazmente, os gerentes devem desenvolver visão sistêmica e compartilhada como membros da 
empresa, descentralizando as decisões para que as pessoas possam atuar com maior autonomia e 
responsabilidade (Pereira e Fonseca, 1997). 

Entretanto, o perfil dos gerentes da Construção caracteriza-se como centralizador, orientado a tarefas e 
aos resultados de curto prazo (Koskela, 2000). O gerenciamento da Construção tem um forte vertente 
                                                           
2 Os modelos mentais são esquemas utilizados pelas pessoas para perceber, abordar e operar o mundo real e são fortemente 
influenciados por variáveis culturais (Johnson Laird apud Nonaka e Takeuchi, 1997). 



reducionista que se expressa por uma clara divisão entre as atribuições de planejar (gerente) e de 
executar (operários) e uma visão não sistêmica, centrada no controle das pessoas e na análise 
fragmentada dos problemas. Um estudo realizado por Lantelme (1999) visando a identificação de 
barreiras a utilização de sistemas de medição de desempenho como facilitador da aprendizagem 
organizacional também identifica posturas e ações gerenciais que denotam deficiências na análise 
sistêmica de resultados e visão centralizada no controle. 

A mudança nas formas de pensar e agir dos gerentes remetem à noção de competência gerencial. O 
termo competência vem, nesta última década, assumindo um novo conceito no âmbito da gestão de 
negócios. Ruas (1999) afirma que a noção de competência não mais se reduz à qualificação 
profissional nem tampouco ao saber, ou ao saber fazer, mas à capacidade de mobilizar e aplicar 
conhecimentos, habilidades e atitudes (recursos de competência) em uma condição particular, com 
vistas a um desempenho esperado. 

O desenvolvimento de competências gerenciais requer um verdadeiro processo de aprendizagem, que 
não pode ser obtido através dos métodos ensino tradicionais, cujo foco é o desenvolvimento recursos 
de competência (Ruas, 1999). Desenvolver competências implica em mudanças nas formas de ver, 
pensar e agir dos gerentes. No item que se segue apresenta-se a Aprendizagem na Ação e os 
argumentos para sua utilização no desenvolvimento de competências gerenciais referidas neste 
trabalho. 

3. APRENDIZAGEM NA AÇÃO (Action Learning) 

O processo de Aprendizagem na Ação consiste na reunião periódica de um pequeno grupo de pessoas, 
cinco a seis participantes, denominado set, para a discussão de problemas na atividade profissional, 
através do compartilhamento de informações e experiências e do levantamento de questões. O objetivo 
destas reuniões é induzir as pessoas à reflexão e desafiá-las a buscar soluções com base em seus 
próprios conhecimentos. 

As reuniões de um grupo de Aprendizagem na Ação iniciam-se, com o relato individual do problema 
ou das atividades desenvolvidas no intervalo entre as reuniões e encerra com respostas de cada 
participante à pergunta ‘o que eu posso fazer agora?’, com relação ao problema relatado e aos 
questionamentos efetuados (McGill e Beaty 1998). As reuniões são normalmente mensais ou 
quinzenais e se desenvolvem ao longo de um período que varia entre 6 e 12 meses, embora alguns 
possam se estender por dois anos ou mais (Weinstein, 1995). 

Estas reuniões são coordenadas por um facilitador (set advisor) que tem como funções principais 
garantir a equidade na distribuição do tempo de discussão entre todos os participantes, conduzir a 
discussão para o levantamento de questões sobre o tema e, consequentemente, para provocar cada um 
dos participantes a agir, no sentido de solucionar os problemas relatados (McGill e Beaty, 1998, 
Weinstein, 1995). 

Os pressupostos básicos da Aprendizagem na Ação, enquanto processo de aprendizagem propriamente 
dito, podem ser resumidos (IFAL, 1996): 

(a) motivação para a aprendizagem decorre dos problemas ou dificuldades enfrentados pelo indivíduo 
na sua atividade profissional; 

(b) uma das maiores barreiras para a aprendizagem pode ser uma idéia ou conceito distorcido, 
conseqüência de experiências passadas. Portanto, a aprendizagem não deve ser entendida apenas 
como a aquisição de novos conhecimentos, mas envolve também o reordenamento do 
conhecimento já adquirido; 

(c) a aprendizagem torna-se mais eficaz quando aprende-se de e com outras pessoas, superando 
problemas vitais de suas atividades, para os quais, em princípio, ninguém tem a solução; 

(d) a aprendizagem decorre do contato do indivíduo com a realidade e com as conseqüências de suas 
ações. 

A possibilidade de trabalhar sobre problemas reais é um dos principais atrativos da Aprendizagem na 
Ação. No entanto, o foco principal da Aprendizagem na Ação não é encontrar a solução para o 



problema, mas auxiliar os participantes a aprender através da busca de soluções para seus problemas 
(McGill e Beaty, 1998). 

Revans3 (1982) ressalta que a Aprendizagem na Ação preocupa-se com problems e não puzzles. A 
diferença entre esses dois termos, que são traduzidos para o português indiferentemente como 
problemas, está no fato de que os puzzles, ou seja, as dificuldades de caráter técnico, podem ser 
resolvidas através da aplicação de técnicas, modelos ou instrumentos e têm uma solução ou uma 
resposta certa para a questão. Problems, na concepção da Aprendizagem na Ação, não têm respostas 
certas, podendo ter diversas formas de abordagens e soluções, as quais, porém, são desconhecidas, em 
princípio, pelas pessoas que compõem o set. Tais problemas tendem a ser mais complexos, 
envolvendo, normalmente, o fator humano. 

Segundo Weinstein (1997) a escolha do problema que será trazido ao grupo é muito importante. Por 
um lado, o problema permite a reflexão do indivíduo sobre sua ação. Através da exposição do seu 
problema para o grupo, o participante explicita o processo usado na resolução do problema e pode ser 
questionado quanto aos pressupostos, valores e teorias utilizadas em sua escolhas e ações. Por outro 
lado, a Aprendizagem na Ação requer um forte componente motivacional, no sentido de que as 
pessoas devem ser voluntárias e levadas a participar do grupo pela necessidade de solucionar 
problemas encontrados na atividade profissional. Weinstein (1997) sugere que o problema escolhido 
pelo gerente seja importante para a organização onde atua, o gerente tenha responsabilidade e 
autoridade para atuar sobre este problema e que ações possam ser implementadas durante o período de 
desenvolvimento do set. 

O principal argumento para a utilização da Aprendizagem na Ação no desenvolvimento de 
competências está no fato que, através do trabalho sobre problemas reais e do questionamento, pode-se 
obter maior conscientização e capacidade de reflexão sobre os processos mentais que guiam as ações 
dos indivíduos. 

A Teorias das Ações de Argyris e Schön têm sido um importante guia na compreensão e condução do 
processo de Aprendizagem na Ação nos grupos conduzidos no NORIE/UFRGS. Os estudos 
desenvolvidos por Argyris e Schön (1974) identificaram a existência de dois tipos de Teorias das 
Ações, muitas vezes significativamente diferentes uma da outra, embora de forma inconsciente: as 
chamadas Teorias-em-uso, que são tácitas e guiam as ações, e as Teorias Expostas, que guiam o 
discurso de forma consciente.  

As Teorias Expostas podem ser explicadas, apresentadas e discutidas na medida em que o indivíduo é 
questionado sobre como seria seu comportamento em determinadas situações ou como solucionaria 
determinado problema. As Teorias-em-uso, ao contrário, operam com uma parte do conhecimento que 
é tácito e guiam as ações de uma maneira inconsciente. 

Argyris e Schön (1974) identificaram também a existência de variáveis governantes das ações, 
definidas como valores aceitos pelo indivíduo e que determinam suas estratégias de ação. As ações 
realizadas geram consequências que realimentam o julgamento das estratégias de ação. Quando as 
consequências das ações vão de encontro às expectativas, surge uma necessidade de mudança que 
pode acontecer de duas formas diferentes relacionadas aos conceitos de aprendizagem de circuito 
simples e circuito duplo. Na primeira, o resultado da ação é analisado apenas em nível de estratégias 
de ação. Porém não se questionam as variáveis que guiam tais ações. Na aprendizagem de duplo ciclo 
há a preocupação em revisar as variáveis governantes e consequentemente as Teorias em Uso. 

Nos estudos desenvolvidos por Argyris e Schön (1974), observou-se que o uso de variáveis 
governantes normalmente conduzem as pessoas a agir de modo a inibir questionamentos e testes de 
suas ações segundo a lógica de outras pessoas. As pessoas criam, assim, barreiras para mudanças. 
Como esse processo defensivo é predominantemente inconsciente ou não voluntário, os autores 
sugerem que a forma de auxiliar as pessoas a transpor estas barreiras é o de desafiá-las a transformar 
as Teorias Expostas em Teorias-em-uso, ou seja, alterar as Teorias-em-uso de forma que se 
aproximem daquelas que, racionalmente, são reconhecidas como mais apropriadas. 

                                                           
3 A Aprendizagem na Ação teve origem nos estudos de Reginald W. Revans, iniciados em 1938, durante a 
análise do trabalho das enfermeiras em hospitais e posteriormente , no treinamento e desenvolvimento pessoal na 
indústria de mineração. 



Este artigo apresenta um estudo que vem se desenvolvendo no NORIE/UFRGS com o objetivo de 
desenvolver competências gerenciais através da Aprendizagem na Ação. Discute-se o caso de um 
gerente da Construção e o seu processo de aprendizagem ao longo de sua participação em dois grupos 
de Aprendizagem na Ação. O foco de análise é a mudança de um perfil gerencial centralizador para 
um perfil mais cooperativo.  

4. DESCRIÇÃO DO ESTUDO 

Os resultados apresentados neste artigo baseiam-se no trabalho desenvolvido com gerentes da 
Construção em dois grupos de Aprendizagem na Ação realizado no NORIE/UFRGS. O primeiro 
grupo, constituído no âmbito do trabalho de doutoramento de Hirota (2001), teve como objetivo 
contribuir para a aplicação de conceitos da produção enxuta nos processos da Construção. 
Especificamente, neste grupo a abordagem da Aprendizagem na Ação foi utilizada para trabalhar 
mudanças na relação cognição-significados-ação gerencial.  

Deste grupo participaram quatro gerentes de produção de empresas construtoras de pequeno e médio 
porte. As reuniões do grupo foram desenvolvidas  no período de agosto de 1999 a fevereiro de 2000. 
Este artigo concentra-se na análise do processo de aprendizagem de um único gerente deste grupo e 
que participou também de um segundo grupo de Aprendizagem na Ação e cujo problema envolve a 
questão de centralização de poder e tomada de decisão. 

O segundo grupo, ainda em andamento, vem se desenvolvendo no âmbito da tese de doutoramento de 
Lantelme (2001) e tem por objetivo o desenvolvimento de competências gerenciais para a tomada de 
decisão. Este grupo iniciou-se em dezembro de 2000 com a participação de cinco engenheiros civis 
com funções diferenciadas nas empresas em que atuam: direção, produção, administração, gestão da 
qualidade.  

A análise do caso deste gerente – Gerente A – ao longo de sua participação nestes dois grupos permite 
observar seu processo de aprendizagem desde a tomada de consciência sobre a necessidade de uma 
mudança de postura (centralizadora para cooperativa), que caracteriza um mudança na forma de 
pensar, até a transferência para sua ação na empresa. 

As transcrições integrais das reuniões constituíram a principal fonte de evidências na análise de dados, 
realizadas a través da Análise de Conteúdo. A análise de conteúdo é uma técnica utilizada em pesquisa 
e que possibilita a análise de mensagens e símbolos contidos em discursos, textos ou relatos, o que não 
é possível através da simples observação direta do processo ou fenômeno (Krippendorf, 1980). A 
análise de conteúdo foi realizada através do programa QSR Nud*ist Vivo. 

5. ANÁLISE DO CASO DO GERENTE A 

5.1. Aprendizagem no primeiro grupo 
O problema apresentado pelo Gerente A no primeiro grupo era o de buscar o equilíbrio entre cobrança 
e delegação de tarefas para a mão de obra com vistas a eliminar os constantes atrasos no cronograma 
da obra gerenciada por ele. Esta obra era um complexo comercial no qual trabalhavam 250 operários 
da empresa, além de sub-empreiteiros. A obra contava ainda com um engenheiro coordenador, 
responsável pelos contratos e projetos. 

Inicialmente, na visão do Gerente A, a origem do problema estava localizada na falta de capacidade da 
mão de obra em atender às exigências do cronograma estabelecido pela Engenharia. Em seu discurso a 
palavra cobrança era repetida inúmeras vezes para reforçar a idéia de que os trabalhadores deviam ser 
mantidos sob pressão para que o trabalho fosse executado adequadamente. 

Uma das classes de variáveis identificadas na abordagem do problema relatado pelo Gerente A ao 
longo das reuniões, designada estilo de controle, mostra a preocupação do Gerente A em ter o controle 
sobre os processos dentro do canteiro de obras. Através da análise de conteúdo, procurou-se identificar 
no discurso do Gerente A palavras ou expressões que denotassem uma mudança de um estilo 
centralizador para um estilo cooperativo (Hirota 2001).  

Observa-se no gráfico da Figura 1 a frequência com as estas categorias de palavras apareciam no 
discurso. Palavras associadas ao estilo centralizador aparecem regularmente no discurso do Gerente A. 



Essa predominância só foi amenizada nas reuniões finais (8 e 9) com o uso de termos como 
comprometido e envolvimento da mão de obra.  

R1 R3 R4 R6 R7 R8 R9

centralizador

cooperativo

 

R1 R3 R4 R6 R7 R8 R9

centralizador

cooperativo

 
Figura 1 - “Estilo de Controle” – Gerente A – primeiro grupo 

Nas primeiras reuniões deste grupo, o Gerente A concentrou-se na discussão de alternativas para o 
aumento da produção da equipe de mão de obra, uma vez que ele atribuía os constantes atrasos à baixa 
produtividade da equipe. Dois eventos foram importantes no processo de aprendizagem do Gerente A 
durante sua participação neste grupo. Na reunião 3, o Gerente A relatou que devido às dificuldades de 
obter comprometimento da mão de obra com as metas da programação, ele solicitou o auxílio de um 
dos diretores da empresa, reconhecido por sua capacidade de liderança e facilidade de comunicação 
com os operários. 

A observação da conversa deste diretor com as equipes no sentido de motivá-las e comprometê-las 
acabou por ressaltar uma deficiência da qual o Gerente A já tinha consciência: sua dificuldade em se 
comunicar com os subordinados. Esse evento foi fundamental para que ele iniciasse uma reflexão 
sobre sua personalidade e competências como gerente. Nas reuniões seguintes, as alternativas de 
solução do problema passaram a incluir processos de comunicação, além da cobrança e pressão sobre 
a mão de obra. 

Outro fato foi relatado na reunião 6. Em decorrência da ausência do coordenador da obra por um 
período de um mês, a gerência da produção naquele canteiro ficou sob inteira responsabilidade do 
Gerente A. As responsabilidades assumidas durante este período podem ter propiciado uma visão mais 
abrangente da obra uma vez que todas as decisões tiveram que ser tomadas pelo gerente. A partir desta 
reunião o Gerente A já não culpava a mão de obra pelos atrasos. Ele identificou outras três causas para 
o problema de atraso no cronograma: falta do projeto, exclusão dos encarregados do sistema de 
premiação por produção e falhas no suprimento de materiais. Foram observados avanços significativos 
na obra em decorrência da atuação da gerência nestes três pontos. Mesmo tendo mencionado que a 
pressão sobre a mão de obra e encarregados foi uma das estratégias adotadas para que as melhorias 
fossem atingidas, quando questionado sobre o que efetivamente provocou a recuperação no 
cronograma, o Gerente A respondeu, sem hesitar, que sem dúvida alguma havia sido o 
comprometimento das pessoas com as metas estabelecidas. 

As reuniões 8 e 9 foram marcadas pela mudança significativa de visão do problema por parte do 
Gerente A. Ele estava mais consciente de sua responsabilidade de agir sobre o processo de produção e 
de reconhecer as necessidades dos operários para que o desempenho fosse melhorado. Como pode ser 
observado na Figura 1, nas reuniões 8 e 9, palavras como cobrança, pressão e controle foram repetidas 
várias vezes porém no sentido de questionar sua postura anterior e lamentar a cultura de cobrança 
ainda predominante na empresa.  

5.2. Aprendizagem no segundo grupo 
No segundo grupo, iniciado em dezembro de 2000, o Gerente A expressa como expectativa dar 
continuidade ao processo de desenvolvimento iniciado no grupo anterior à medida que observou em si 
mesmo algumas mudanças e outras que gostaria de estabelecer. Neste segundo grupo, de forma 
diferente do anterior, as expectativas do Gerente A relacionam-se mais ao auto-desenvolvimento que 
especificamente a solução de um problema. O problema é considerado um meio e o gerente encontra 
dificuldade em focar um problema específico relacionado ao seu trabalho. Desta forma, os problemas 



abordados nas primeiras reuniões pelo Gerente A estavam relacionados à busca de satisfação no 
trabalho e na empresa. 

No início deste segundo grupo a obra sob responsabilidade do Gerente A, o mesmo complexo 
comercial, estava em fase de conclusão com grande pressão de prazo e cobrança por parte do cliente e 
da diretoria da empresa. Na primeira reunião, o Gerente A relatou ao grupo suas atividades dentro da 
empresa, retratando um quadro de sobrecarga de trabalho. Além das atividades de gerenciamento de 
obras ele é responsável pelo setor de manutenção assistência técnica da empresa. 

A sobrecarga e a pressão de término da obra, na visão do Gerente A, faziam com que ele perdesse o 
controle sobre o que as pessoas sob seu comando estavam fazendo, mas principalmente que ele não 
tivesse tempo para desenvolver as atividades que lhe trazem satisfação, que ele denomina desafios. A 
falta de controle sobre o processo representa um problema para o Gerente A, expressando claramente 
seu estilo gerencial centralizador: 

eu não gosto de perder o controle (...) eu estou delegando, mas não estou 
conferindo aquilo que eu delego. Isto prá mim é muito ruim 

A partir do questionamento do grupo, o Gerente A decide focar sua ação na delegação como forma de 
reduzir sua sobrecarga de trabalho e como um desafio para o seu desenvolvimento gerencial. 
Entretanto, o Gerente A é, a princípio, bastante resistente à idéia de delegação no setor de manutenção, 
por considerar que as pessoas não são capazes de exercer determinadas atividades (controle de custos, 
por exemplo). Um fato relatado na reunião 4 faz com que o ele reflita sobre esta posição defensiva. 
Por imposição da direção, ele se vê obrigado a delegar as atividades da manutenção por um período de 
duas semanas, para se dedicar exclusivamente à conclusão da obra. Neste período, as metas 
estabelecidas por ele para a equipe de manutenção foram cumpridas com sucesso. Este fato parece 
aumentar a confiança do gerente na capacidade de sua equipe e o estimula a continuar este trabalho. O 
seu discurso nesta reunião expressa uma intenção de mudança em direção a uma postura mais 
cooperativa, resgatando inclusive reflexões feitas no grupo anterior. O gerente se compromete nesta 
reunião a agir diretamente junto às equipes no canteiro no sentido de buscar um maior 
comprometimento para conclusão da obra, embora não consiga definir exatamente como irá agir. 

Um novo fato, relatado na reunião seguinte, muda o rumo no problema do Gerente A. Ele relata que 
foi pressionado diretamente pela diretoria para que a obra fosse concluída, inclusive com ameaça de 
demissão. Neste momento, fica claro para o grupo a cultura de controle e cobrança da empresa. Nesta 
reunião, o Gerente A questiona sua própria competência na condução da obra. Estes fatos parecem 
desmotivar o Gerente A na continuidade de sua proposta de atuar na delegação e no comprometimento 
das pessoas , uma vez que se sente incapaz de mudar a cultura que permeia toda a empresa. 

Entre as reuniões 6 e 7 deste grupo, foi feita uma avaliação individual com os membros do grupo, na 
qual procurou-se analisar com cada gerente a evolução do problema, o comprometimento com o grupo 
e a abertura a mudança. Apontou-se para todos os membros do grupo a necessidade de focarem sua 
ação em um mini projeto que representassem para eles um problema real e um desafio ao seu 
desenvolvimento. Esta estratégia foi adotada uma vez os problemas trazidos para o grupo tinham uma 
conotação bastante pessoal, relacionados a uma reflexão sobre papéis e posturas no trabalho, 
dificultando as ações e a aprendizagem. Enfatizou-se a necessidade de que o mini projeto estivesse sob 
responsabilidade do gerente, ou seja, que ele tivesse autonomia para agir. 

Na reunião 8, o Gerente A coloca como seu mini-projeto o desenvolvimento de um sistema mais 
eficaz para o agendamento de serviços da manutenção, uma vez que existe grande incerteza no tempo 
que a equipe levará para conclusão de um serviço e início do próximo, gerando uma imprevisibilidade 
nas datas e horários agendados com os clientes para a visita das equipes de manutenção. Esta falta de 
previsão gera constantes reclamações por parte dos clientes. Nas três reuniões que se seguiram, o 
Gerente A trouxe para discussão no grupo não problemas, mas soluções prontas (ações realizadas ou 
pensadas) e é bastante reativo quando o grupo tenta questionar a solução proposta. O uso do pronome 
“eu” é marcante no discurso do Gerente A nestas reuniões: “eu defini, eu identifiquei, eu estabeleci”. 
Esta forma de expressão denota uma forma centralizadora de decidir, de planejar e agir, mas ao 
mesmo tempo o Gerente A fala de delegação e comprometimento da equipe. 

O questionamento do grupo é na direção de que o gerente discuta com sua equipe as decisões tomadas. 
A palavra autoritário é usada por um dos membros do grupo para caracterizar a forma como o Gerente 
A estava tentando de resolver o problema. Nesta reunião, especialmente, a diferença entre discurso e 



ação (Teoria Exposta e Teoria em Uso) é claramente percebida pelo grupo e o questionamento tenta 
apontá-la para o Gerente A.  

Na reunião 12, a última realizada até o momento, o Gerente A traz para o grupo sua reflexão sobre este 
questionamento, fazendo um paralelo entre sua forma reativa de responder ás perguntas no grupo com 
sua forma autoritária, centralizadora de conduzir o processo. Ao final desta reunião ele se propõe a 
mudar sua forma de agir no sentido de buscar uma maior participação no processo de decisão e 
resolução do problema.  

A Figura 2 mostra a Análise de Conteúdo das intervenções do Gerente A ao longo das doze reuniões 
realizadas até o momento. As variáveis (palavras e expressões) buscadas foram as mesmas utilizadas 
por Hirota (2001) acrescidas de buscas por palavras como: delegar, decidir, gerenciar, eu, equipe. 
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Figura 2 – Estilo de controle do Gerente A – segundo grupo 

6. CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTUDO 

Analisando o processo de aprendizagem do Gerente A ao longo de sua participação nestes dois grupos 
pode-se traçar algumas considerações sobre o desenvolvimento de competências relacionadas a uma 
ação gerencial capaz de aumentar o comprometimento das pessoas e levá-las a uma maior participação 
em processos de mudança e inovação. 

Pode-se identificar três pontos que caracterizam o perfil centralizador do Gerente A: a crença de que 
as pessoas precisam ser constantemente cobradas e supervisionadas para atenderem as metas 
estabelecidas, a falta de confiança na capacidade de seus subordinados, a separação entre o planejar e 
o executar, caracterizando uma visão reducionista e não sistêmica do seu processo de decisão. 

Esta última se caracteriza significativamente pelo significado atribuído a palavra delegação, o qual não 
está relacionada a compartilhar poder de decisão, mas a passar tarefas: o gerente planeja e atribui a 
responsabilidade de fazer para seus subordinados de uma forma autoritária. 

Por outro lado, constata-se que a postura centralizadora demonstrada pelo gerente A é o resultado não 
só de seus valores e crenças, mas sofre também a influência do ambiente cultural da organização na 
qual atua. Nos momentos em que o gerente A se propõe a uma mudança em sua forma de agir, verifica 
que suas iniciativas são limitadas pelas cobranças e cultura de sua diretoria. 

Os gráficos das Figuras 1 e 2, representam o processo de aprendizagem o Gerente A. Observa-se uma 
oscilação, caracterizando um processo de conscientização da necessidade de mudança e compreensão 
do problema e também das dificuldades de transferência da reflexão para a ação. O primeiro pico 
positivo no gráfico da Figura 2 representa a retomada, pelo Gerente A, de seu propósito de mudança 
para uma postura mais cooperativa iniciada no primeiro grupo. Porém é eminentemente uma mudança 
no discurso, refletindo apenas a intenção de mudança. Esta intenção não chega a se refletir ainda em 
competência, uma vez que no período que se segue, o Gerente A é confrontado com a cultura de 
cobrança da empresa, a pressão pelo término da obra, e sua própria dificuldade de estabelecer ações 
concretas neste sentido. Suas proposta de ações são muito abrangente (atuar junto aos operários da 
obra) e em uma situação sobre a qual ele não tem autonomia para agir. Como não consegue agir, ele se 
sente incompetente para mudar a situação. 



O foco em um problema sobre o qual ele tem mais autonomia para agir (mini projeto) dá uma nova 
motivação a aprendizagem. Nesta fase (reuniões 8 a 11, do segundo grupo) o Gerente A relata suas 
decisões e ações ao grupo, tornando explícita a diferença entre seu discurso (atuar junto às pessoas, 
buscar seu comprometimento, etc.) e sua ação (autoritária). Consciente desta diferença, o Gerente A 
propõe, na última reunião, a mudar a forma como vem conduzindo o projeto através de ações que 
realmente buscam envolver seus subordinados no solução do problema, através do compartilhamento 
de decisões. 

Conclui-se que o aspecto mais importante no processo de aprendizagem do Gerente A é a sua ação e a 
possibilidade de discuti-la no grupo. No momento que ele consegue focar um problema real sobre o 
qual ele tem autonomia e relata ao grupo a forma como ele tem tentado resolver o problema ele 
explicita suas Teorias em uso. O grupo, através do questionamento consegue então auxiliá-lo a 
conscientizar desta diferença, o que parece levar o gerente a buscar, de uma forma mais consciente, 
uma verdadeira mudança em sua ação. 

Os estudos desenvolvidos até o presente, no âmbito do grupo de pesquisa em Gerenciamento e 
Economia da Construção do NORIE/UFRGS, indicam que a abordagem da Aprendizagem na Ação 
propicia, efetivamente, o desenvolvimento de competências gerenciais. No entanto, observa-se a 
existência de lacunas importantes no conhecimento científico acerca da abordagem e do próprio 
desenvolvimento de competências que requerem, ainda, estudos aprofundados. Cabe ressaltar, ainda, 
que os avanços conceituais obtidos através do desenvolvimento dos estudos relatados neste artigo 
foram propiciados pela atenção rigorosa ao planejamento da estratégia de pesquisa e à coleta e análise 
de dados. A transparência no processo de pesquisa tem permitido, inclusive, a cooperação de 
pesquisadores de outros grupos de pesquisa na construção de uma teoria sobre o assunto. 
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