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RESUMO 

 

Atualmente, o paradigma dominante na educação profissional, sobretudo no 
contexto de gerenciamento de projeto, é o da racionalidade técnica. Para a 
racionalidade técnica, uma prática profissional resume-se à seleção e aplicação de 
meios e técnicas específicos para a solução de problemas instrumentais. Contudo, é 
importante estar atento que as demandas reais de uma prática profissional não são 
exclusivamente instrumentais, mas estão caracterizadas por situações complexas e 
indeterminadas, demandando dos profissionais um nível de competências 
cognitivas, emocionais e relacionais que as instituições de ensino têm encontrado 
dificuldades em prover. No gerenciamento de projetos, a cultura do pragmatismo 
instrumental na formação profissional explica-se pela crescente demanda e 
investimentos em certificações técnicas, as quais têm valorizado, influenciado e 
reforçado a inclinação para a formação de um perfil mais técnico de profissionais. 
Nesse contexto, a pesquisa traz uma proposta de trabalho para educação 
profissional, baseada em laboratórios de aprendizagem reflexiva com simuladores 
estratégicos de negócios. Esse laboratório tem como cerne a promoção de um 
ambiente prático e reflexivo de aprendizagem para gerentes e equipes de projetos, 
visando o desenvolvimento de aspectos humanísticos da formação profissional. Para 
tal, foi realizado um estudo de caso com quatro empresas de tecnologia, respaldado 
nas dimensões: (1) técnica, a partir de indicadores técnicos de gestão de projetos, 
baseado no modelo de gestão do próprio simulador utilizado e (2) comportamental, 
baseado em indicadores de competências pessoais definidos pelo PMCD 
Framework do PMI e implementados num software de avaliação.  Ao final foram 
analisados a variação e o desenvolvimento dos indicadores técnicos e 
comportamentais dos gerentes e de suas equipes, além da análise qualitativa da 
expressão de satisfação da aprendizagem dos participantes nesse processo 
laboratorial de aprendizagem. Esta análise revelou um grau de aprendizado bastante 
expressivo nas duas dimensões, além do elevado grau de satisfação dos 
aprendizes. Também houve uma validação desses aprendizes em relação à eficácia 
do processo trabalhado no laboratório. Por fim, vale ressaltar que os resultados 
decorrentes dessa aprendizagem passam a ter influência na cultura das empresas 
participantes do estudo de caso, tendendo à construção de um ambiente social de 
trabalho mais integrado, cooperativo e eficaz. 
 
Palavras-chave : Educação Profissional. Gerentes de Projetos. Simuladores 
Estratégicos. Reflexão-na-ação. PMCD Framework. 



 

ABSTRACT 
 

Currently, the dominant paradigm in professional education,  
especially in the context of project management, is the  
technical rationality. For technical rationality, a professional practice boils down to 
selecting and applying specific methods and techniques for solving instrumental 
problems. However, it is important to be aware that the real demands of professional 
practice are not exclusively instrumental, but are characterized by complex and 
indeterminate situations, requiring of the professional a level of cognitive skills, 
emotional and relational that the education institutions have encountered difficulties 
in providing. In project management, the culture of pragmatism instrumental in 
professional training is explained by the increasing demand and investment in 
technical certifications, which are valued, influenced and strengthened the slope to 
form a more technical profile of professionals. In this context, the research brings a 
work proposal for professional education based on reflective learning laboratory with 
strategic business simulators. This laboratory has as its heart the promotion of a 
practical environment and reflective learning for managers and project teams, aiming 
to develop the humanistic aspects of professional training. To this end, we performed 
a case study of four technology companies, backed in dimensions: (1) technique, 
from technical indicators of project management, management model based the 
model of management of own simulator used and (2) behavioral, based on indicators 
of personal skills defined by PMCD Framework from PMI and implemented in a 
evaluation software. At the end were analyzed the variation and the development of 
technical and behavioral indicators of managers and their teams, besides qualitative 
analysis of satisfaction of learning of the participants in the laboratory process of 
learning. This analysis showed a quite expressive degree of learning in two 
dimensions, in addition to the high degree of satisfaction of learners. There was also 
a validation of these apprentices in relation to the effectiveness of the process 
worked in the laboratory. Finally, it is noteworthy that the results arising from such 
learning are an influence on the culture of the companies participating in the study 
case, tending to the construction of social work environment more integrated, 
cooperative and effective. 
 
 
Keywords : Professional Education. Projects Managers. Strategic Simulators. 

Reflection-in-action. PMCD Framework. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

1.1-  CONTEXTUALIZAÇÃO, PREMISSAS E ENUNCIAÇÃO DA PROBLEMÁTICA 

 

Desde 2000, Donald Schön, em sua memorável obra “Educando o 

Profissional Reflexivo”, traz discussões acerca das limitações e dilemas inerentes ao 

processo de educação. Para o autor, o paradigma dominante da educação 

profissional tem se reduzido à racionalidade técnica, que enfatiza a prática 

profissional como sendo uma seleção e aplicação de meios e técnicas específicos 

para a solução de problemas instrumentais. Contudo, é notório que os problemas 

apresentados numa prática profissional são complexos e indeterminados, 

demandando dos profissionais um tipo de conhecimento não-técnico.  

Nesse sentido, o autor destaca duas crises fundamentais desse paradigma 

instrumental da educação: (1) a crise do próprio processo de educação profissional, 

uma vez que as escolas não têm ensinado, de fato, o básico da prática ética e da 

prática profissional efetiva, que são elementos-chave para causar a desaprovação 

ou insatisfação em um profissional; e (2) a crise do conhecimento profissional, em 

que os profissionais não têm se sentido seguros para realizar suas tarefas em 

situações indeterminadas. 

A literatura também apresenta uma série de problemas que findam 

decorrendo dessa situação dilemática, apresentada por Schön,dos quais se 

destacam: 

� Desequilíbrio entre as competências técnicas e pessoais demandadas pelo 

mercado; 

� Tendência de certificação em detrimento do crescimento profissional 

holístico; 

� Educação baseada em currículos rígidos e normativos; 

Essa complexidade inerente ao processo de educação profissional e os 

dilemas de formação e conhecimento têm acompanhado o contexto de 

gerenciamento de projetos. Desde 2004, no Brasil e no exterior, o tema vem 

ganhando destaque e apontando uma forte tendência à realização da racionalização 

do processo de educação e à insatisfação dos gerentes em relação à sua formação 

e, consequentemente, ao seu conhecimento profissional. 
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O paradigma predominante nos processos de formação profissional em 

gerenciamento de projetos tem recebido uma forte influência da crescente 

valorização e investimentos em certificações profissionais. Esse paradigma tem uma 

característica essencialmente técnica, deixando em segundo plano as competências 

comportamentais ou pessoais, tão importantes para que um profissional atenda de 

maneira efetiva as situações complexas de sua prática profissional. Infelizmente, 

essa preferência pela dimensão técnica e racional da formação profissional tem 

causado um ciclo vicioso nas instituições e no próprio mercado de trabalho, em que 

o padrão de excelência e o reconhecimento profissional estão baseados nas 

referidas certificações técnicas. 

Nesse sentido, esta pesquisa faz um contraponto ao modelo da 

racionalidade, explorando uma dimensão reflexiva e humanística que complemente 

a dimensão técnica. Para tal, são seguidas algumas premissas, com o intuito de 

promover uma aprendizagem efetiva (prático, reflexivo e humanístico) que atenda as 

demandas complexas da prática profissional de um gerente de projetos. Tais 

premissas são as seguintes: 

� Os profissionais mais competentes e reconhecidos revelam um “núcleo 

central de talento artístico”. 

� O talento artístico é uma “forma de inteligência”, uma maneira de saber 

que, embora criativo, para a ciência, não deve ser misterioso e, sim, 

rigoroso em seus indicadores. 

� Há uma arte de sistematização das situações, em especial as situações 

problemáticas, uma arte da implementação e uma arte de improvisação – 

todas necessárias para mediar o uso, na prática, da ciência aplicada e da 

técnica. 

Baseado nesse contexto instrumental da educação profissional em 

gerenciamento de projetos, cuja medida de excelência são as certificações técnicas, 

a pesquisa explorará a seguinte problemática: 

� "Carência de uma abordagem reflexiva e humanística na formação 

profissional dos gerentes de projetos." 

Seguem, também, algumas perguntas instigadoras que serviram de 

motivação para a pesquisa: 

� As certificações (oficiais) de gerenciamento de projetos são suficientes 

para a comprovação da eficácia do profissional de gestão de projeto? 
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� Como se desenvolvem bons gerentes de projetos que nunca receberam 

educação formal em gestão de projetos? 

� Quais as verdadeiras práticas que diferenciam um bom gerente de 

projetos? 

� Por que muitos gerentes de projetos certificados não conseguem obter 

resultados tão bons, como muitos gerentes que não possuem certificação? 

 

1.2- OBJETIVOS 

 

De forma a explorar a problemática apresentada e promover resultados 

efetivos e relevantes nessa área de pesquisa, esta dissertação se propõe a trabalhar 

os seguintes objetivos: 

 

1.2.1- Geral 

� Avaliar o desempenho dos gerentes de projetos com a aplicação de um 

laboratório de aprendizagem prática e reflexiva, usando um simulador 

estratégico de negócios, no qual estão embutidos os indicadores técnicos 

de gestão e os indicadores comportamentais (ou de competências 

pessoais), definidos a partir do Project Management Competency 

Development do PMI. 

 

1.2.2- Específicos 

� Desenvolver um sistema de TI para o acompanhamento e avaliação dos 

gerentes, a partir de indicadores técnicos e comportamentais (a partir do 

modelo de competências do PMI). 

� Diagnosticar quais indicadores emergem/evoluem num modelo de 

competências gerenciais do PMI (Project Management Institute), num 

contexto de educação profissional com simuladores estratégicos. 

� Analisar e inferir qualitativamente o impacto da aprendizagem em um 

laboratório de educação profissional com simuladores, num experimento 

de compactação de tempo e lugar (gerir 72 meses de uma empresa virtual 

em 7 horas de laboratório). 
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2- REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1- O FENÔMENO DA ANDRAGOGIA E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

2.1.1- De Onde Vem o Termo Andragogia? 

 

Knowles (2009) diz que a educação de adultos é uma preocupação da 

humanidade há muito tempo. Nesse sentido, é possível resgatar grandes mestres da 

história e refletir seus ensinamentos como um processo de ensino/aprendizagem. 

Seguem alguns deles: Confúcio e Lao Tsé, na China, os profetas hebreus e Jesus 

nos tempos bíblicos; Aristóteles, Sócrates e Platão, na Grécia antiga, e Cícero, 

Evelídio e Quintiliano, na Roma antiga. 

O autor afirma ainda que esses ilustres professores desenvolveram técnicas 

para envolver seus alunos/aprendizes com processos de investigação mental, pois 

não acreditavam na recepção passiva dos conteúdos transmitidos. Assim, desde 

épocas mais remotas, de maneira intuitiva, já se implementavam processos de 

aprendizagem voltada para uma prática coletiva e reflexiva (KNOWLES, 2009). 

Essa forma intuitiva de condução do processo de aprendizagem deu origem 

a muitas técnicas utilizadas até hoje, tais como: estudos de casos, diálogo socrático, 

lições aprendidas, grupos focais, dentre outras. Os estudos de caso, por exemplo, 

foram inventados pelos antigos chineses e hebreus. Naquela época, o aprendiz ou 

um dos membros do grupo descrevia uma situação, geralmente na forma de 

parábola, e juntamente com o grupo explorava suas características e possíveis 

soluções. Já os gregos criaram o que se conhece hoje como diálogo socrático, em 

que o líder ou alguém do grupo propõe uma pergunta ou dilema e os membros do 

grupo reúnem suas ideias e experiências em busca de uma resposta ou solução. Os 

romanos também tiveram uma contribuição relevante, conduzindo atividades 

baseadas em desafios, confrontando muito fortemente seus aprendizes: 

apresentavam desafios que forçavam as pessoas do grupo a declarar sua posição e 

então defendê-la (KNOWLES, 2009). 

Contudo, no século VII a humanidade passou por uma fase que criou as 

bases (conjunto de pressupostos sobre aprendizagem e estratégias de ensino) para 

o modelo de educação convencional até o século XX: a profusão de escolas, 

conhecidas como catedrais ou monásticas. Essas escolas estavam organizadas 

para o ensino de crianças, a fim de preparar jovens meninos para o sacerdócio. 
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Nesse sentido, a principal missão dos professores era doutrinar os alunos sobre 

crenças, fé e rituais da igreja (KNOWLES, 2009). 

Ainda no âmbito histórico, destaca-se a primeira utilização do termo 

“Andragogia”, realizado pelo professor alemão Alexander Kapp, em 1833, com o 

objetivo de descrever elementos da Teoria de Educação de Platão. Depois de Kaap, 

o termo voltou a ser utilizado, em 1921, por Rosenstock, para significar o conjunto de 

filosofias, métodos e professores especiais necessários à educação de adultos 

(CAVALCANTI e GAYO, 2004). 

Outros dois autores relevantes trabalharam com abordagens distintas, as 

quais deram origem a duas correntes de estudos sobre aprendizagem de adultos: (1) 

Edward Thorndike, trabalhando a perspectiva científica com a publicação de seu 

“Adult Learning”, em 1928, e Eduard Lindeman, em1926, trabalhando a perspectiva 

artística em sua obra “The Meaning of Adult Education”. A corrente científica 

abordava um processo de investigação rigoroso para demonstrar o aprendizado dos 

adultos, enquanto que a corrente artística usava a intuição e a análise da 

experiência desses para descobrir novas informações (KNOWLES, 2009). 

Chotguis (2005) diz que, a partir da década de 1970, os estudos sobre 

Andragogia começaram a ganhar mais expressão, a partir das críticas e 

comparações a respeito do modelo de educação predominante, proveniente da 

Pedagogia. Nesse sentido, entende-se o termo Andragogia como a arte e a ciência 

de ‘ajudar’ o adulto a aprender  e era ostensivamente a antítese do modelo 

pedagógico que significa, literalmente, a arte e ciência de ‘ensinar’ crianças  

(CHOTGUIS, 2005). A partir daquela década, o termo passou a ser comumente 

empregado em vários países da Europa, tais como: na França, por Pierre Furter, 

com grande influência da Holanda e Suíça, e na Iugoslávia, por Susan Savecevic. 

Em 1973, nos Estados Unidos, surge o nome de Malcolm Knowles como um dos 

mais dedicados autores a estudar o assunto. 

Do ponto de vista etimológico, Cavalcanti e Gayo (2004) dizem que a 

palavra Andragogia deriva das palavras gregas andros (homem) + agein (conduzir) + 

logos (tratado, ciência) e teve inspiração epistemológica da Pedagogia, que também 

deriva do grego e significa paidós (criança) + agein (conduzir) + logos (tratado ou 

ciência). Assim, fica notório que a Andragogia, academicamente, deve ser entendida 

como a filosofia, a ciência e a técnica da educação de adultos, enquanto a 

Pedagogia refere-se obviamente à ciência da educação de crianças. 
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Pode-se resumir, então, que o processo de educação de adultos vem desde 

épocas antes de Cristo e que sofreu forte influência das escolas e universidades da 

Idade Média, culminando num modelo de educação convencional, baseado em 

currículos rigorosos e processos em que os professores detinham e transmitiam o 

conhecimento. Felizmente, nessas últimas décadas, as ideias e os estudos acerca 

da aprendizagem de adultos vem evoluindo e permitindo a formação de um novo 

paradigma de educação, inclusive, distinguindo-o da Pedagogia. 

 

2.1.2- Um Estudo Comparativo Entre a Andragogia e a  Pedagogia 

 

Segundo estudos de Chotguis (2005), o modelo andragógico difere do 

pedagógico, sobretudo, porque os adultos têm necessidade de saber por que 

precisam aprender determinado conhecimento. Nesse processo, o principal fator de 

motivação do aprendizado de adultos são pressões internas, tais como o desejo 

crescente de satisfação no trabalho, autoestima, qualidade de vida, etc. 

Chotguis (2005) ressalta que, até hoje, o modelo pedagógico também vem 

sendo aplicado ao aprendiz adulto, dando base à organização do sistema 

educacional atual. Esse modelo confere ao professor responsabilidade total para 

tomar todas as decisões a respeito do que vai ser aprendido, como será aprendido, 

quando será aprendido e se foi aprendido. É um modelo centrado no professor, 

deixando ao aprendiz somente o papel submisso de seguir as instruções do 

professor. 

Cavalcanti (1999) critica o sistema acadêmico predominante ao afirmar que 

o mesmo vem se desenvolvendo numa ordem inversa de valores e papéis: assuntos 

e professores são os pontos de partida, e os alunos são secundários. (...) O aluno é 

solicitado a se ajustar a um currículo pré-estabelecido. (...) Grande parte do 

aprendizado consiste na transferência passiva para o estudante da experiência e 

conhecimento de outrem (...) nós aprendemos aquilo que nós fazemos. A 

experiência é o livro-texto vivo do adulto aprendiz. 

Em relação à influência do professor no paradigma andragógico e ao 

aprisionamento dos currículos normativos, Lindeman (1926) faz as seguintes 

colocações: 

Em uma turma de adultos, a experiência do aluno conta tanto quanto o 
conhecimento do professor. Ambos são intercambiáveis. Em algumas das 
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melhores turmas de alunos adultos, às vezes é difícil perceber quem está 
aprendendo mais, o professor ou os alunos. Essa aprendizagem de mão 
dupla também está refletida na autoridade compartilhada. Na educação 
convencional, os alunos se adaptam ao currículo oferecido, mas na educação 
de adultos os alunos ajudam a elaborar os currículos. Em condições 
democráticas, a autoridade pertence ao grupo. 

... a educação de adultos representa um processo através do qual o adulto se 
torna consciente de sua experiência e a avalia. Para fazer isso ele não pode 
começar a estudar “disciplinas” na esperança de que algum dia essas 
informações sejam úteis. Pelo contrário, ele começa dando atenção a 
situações onde ele se encontra, a problemas que trazem obstáculos para sua 
auto-realização. São usados fatos e informações das diversas esferas do 
conhecimento, não para fins de acumulação, mas por necessidade de 
solucionar problemas. 

 

Na Tabela 01, serão apresentadas, de maneira comparativa, as principais 

diferenças entre os modelos Pedagógico e Andragógico (CAVALCANTI e GAYO, 

2004): 

Quadro 01 : Análise comparativa entre Pedagogia e Andragogia 

PREMISSAS PEDAGOGIA ANDRAGOGIA  

Necessidade de 
aprender 

Crianças necessitam apenas do que 
o professor tem a ensinar. Não 
precisam saber para que serve 
aquele conhecimento 

Aprendizes adultos conhecem suas 
necessidades e se interessam pelo 
aprendizado de aplicação prática e 
imediata 

Autoconceito do 
aprendiz 

Considerado como tal, o aprendiz 
sente-se dependente do professor, 
tem sua autoestima deprimida e sua 
capacidade posta em dúvida pelo 
sistema e por si próprio. 

O adulto é independente, tem 
autonomia e sente-se capaz de 
aprender e de buscar o conhecimento 
que necessita, inclusive sem ajuda do 
professor. 

O papel da 
experiência 

A experiência do aprendiz não é 
valorizada, e sim a do professor, dos 
autores dos livros didáticos. O aluno 
tem apenas que ler, ouvir, fazer 
exercícios escolares. 

A experiência do adulto aprendiz é de 
importância central. A experiência do 
professor, dos autores de livros 
didáticos, são fontes de consultas, 
dentre outras, a serem valorizadas ou 
não pelo aluno. 

Prontidão para 
aprender 

Aprendizes estão prontos para 
aprender o que o professor 
determinar, se querem ser 
aprovados ao final do ano. 

O aprendiz está pronto para aprender 
aquilo que decide aprender, o que 
considera significativo para suas 
necessidades. 

Orientação para 
aprender 

Aprendizes são orientados a 
aprender por disciplinas, com 
conteúdos específicos que lhe serão 
futuramente necessários, na visão do 
professor. A aprendizagem é 
organizada pela lógica dos 
conteúdos programáticos. 

O aprendiz adulto orienta sua 
aprendizagem para o que tem 
significado em sua vida, com aplicação 
imediata, não para aplicações futuras. 
O conteúdo não precisa 
necessariamente, ser organizado pela 
lógica programática. 

Motivação 

Aprendizes são motivados a 
aprender por incentivos externos, 
como notas, aprovação/reprovação, 
pressões dos pais e outros. 

A motivação está na sua tendência à 
utilização, uma motivação interna, sua 
própria vontade de crescimento, sua 
autoestima, sua realização pessoal 

 

Assim, se pode concluir que a principal característica da Andragogia é o 

ensino de adultos, por meio de experiências, visando à geração de conhecimento 
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prático e relevante para a vida desses aprendizes. Também vale destacar a 

necessidade e a motivação intrínseca dos adultos para aprender. 

 

2.1.3- Princípios e um Mapa Conceitual da Andragogi a 

 

Refletindo os pressupostos e as particularidades do adulto no processo de 

educação, Oliveira (1998) mapeia 14 princípios que servem de referencial para o 

estudo e a modelagem educacional nessa fase da vida: 

 

� Princípio 1:  o adulto é dotado de consciência crítica e consciência 

ingênua. Sua postura proativa ou reativa tem direta relação com seu tipo de 

consciência predominante. 

� Princípio 2: compartilhar experiências é fundamental para o adulto, tanto 

para reforçar suas crenças, como para influenciar as atitudes dos outros. 

� Princípio 3: a relação educacional de adulto é baseada na interação entre 

facilitador e aprendiz, onde ambos aprendem entre si, num clima de 

liberdade e proação. 

� Princípio 4: a negociação com o adulto sobre seu interesse em participar 

de uma atividade de aprendizagem é chave para sua motivação. 

� Princípio 5: o centro das atividades educacionais de adulto é na 

aprendizagem e jamais no ensino. 

� Princípio 6: o adulto é o agente de sua aprendizagem e, por isso, é ele 

quem deve decidir sobre o que aprender. 

� Princípio 7: aprender significa adquirir: conhecimento - habilidade - atitude 

(CHA). O processo de aprendizagem implica na aquisição incondicional e 

total desses três elementos. 

� Princípio 8: o processo de aprendizagem do adulto se desenvolve na 

seguinte ordem: sensibilização (motivação); pesquisa (estudo); discussão 

(esclarecimento); experimentação (prática); conclusão (convergência) e 

compartilhamento (sedimentação). 

� Princípio 9: a experiência é o melhor elemento motivador do adulto, 

portanto, o ambiente de aprendizagem com pessoas adultas precisa ser 

permeado de liberdade e incentivo para cada indivíduo falar de sua história, 

ideias, opinião, compreensão e conclusões. 
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� Princípio 10: o diálogo é a essência do relacionamento educacional entre 

adultos, por isso a comunicação só se efetiva a partir dele. 

� Princípio 11: a práxis educacional do adulto precisa estar baseada na 

reflexão e ação e, consequentemente, os assuntos devem ser discutidos e 

vivenciados, para que não se caia no erro de se tornarem verbalistas, que 

induzem à reflexão, mas não são capazes de colocar em prática; ou, por 

outro lado, ativistas, que se apressam a executar, sem antes refletir nos 

prós e contras. 

� Princípio 12: quem tem capacidade de ensinar o adulto é apenas Deus, 

que conhece o íntimo da pessoa e suas reais necessidades. Portanto, se 

você não é Deus, não se atreva a desempenhar esse papel! 

� Princípio 13: o professor tradicional prejudica o desenvolvimento do 

adulto, pois o coloca num plano inferior de dependência, reforçando, com 

isso, seu indesejável comportamento reativo próprio da fase infantil. 

� Princípio 14: o professor que exerce a "Educação Bancária" - depositador 

de conhecimentos - cria a perniciosa relação de "Opressor & Oprimido", 

que pode influenciar, negativamente, o modelo cognitivo do indivíduo, pela 

vida inteira, enfatizando algumas abordagens psicológicas que têm sido 

base para a construção de um modelo de aprendizagem para adultos. 

 

Baseado nesses princípios, Cavalcanti e Gayo (2004) criaram um mapa 

conceitual envolvendo atitudes, métodos e técnicas para apoiar a elaboração de 

modelos educacionais para adultos. Esse mapa contempla desde aspectos 

epistemológicos do construtivismo, até infraestrutura e processo de avaliação do 

aprendizado. Nesse sentido, eis os seis aspectos do modelo conceitual, a partir da 

visão desses autores: 
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Figura 01:  Mapa conceitual da Andragogia 

� Disposição física que facilite a integração:  a questão de planejar e 

organizar a infraestrutura do ambiente de aprendizagem é uma 

responsabilidade essencial do professor na aprendizagem do grupo. A 

ideia é promover mais efetivamente a integração e a participação dos 

aprendizes. 

� Fontes de consulta facilmente disponíveis : os professores devem 

planejar e disponibilizar de maneira efetiva as principais fontes de consulta 

dos aprendizes, a fim de estimular e otimizar a busca de conhecimento dos 

mesmos. 

� Professores postados entre os alunos : o método andragógico, por ser 

centrado no aluno e não no professor, recomenda que o professor se poste 

junto com os alunos no ambiente de aprendizagem. Por exemplo: 

disposição em círculos numa sala ou em volta de uma mesa de trabalho 

(circular). 

� Perguntas estimulantes no quadro: o tutor andragógico raramente 

responde a perguntas. Ao contrário, utiliza seus conhecimentos para 

produzir outras perguntas que, de modo indutivo, levem os aprendizes a 

descobrirem suas próprias respostas. Tem o cuidado, também, de jamais 

dizer que o aluno está errado, ferindo sua autoestima. Procura, em vez 
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disso, encontrar algo de certo na resposta do aluno e reformular suas 

perguntas de modo a induzir aproximações sucessivas à resposta correta. 

� Construtivismo : a visão construtivista neste mapa conceitual consiste no 

fato de que os aprendizes devem construir suas próprias respostas, a partir 

de suas visões e experiências passadas. Assim, são propostas tarefas a 

serem resolvidas ou executadas, bem como fornecidos meios para se 

chegar a determinados objetivos, a fim de que esses aprendizes cheguem 

a suas próprias soluções. No paradigma construtivista, essas soluções 

nunca são homogêneas, visto que cada aprendiz (ou grupo de aprendizes) 

toma caminhos diferentes. Ao final, tem-se uma discussão em que todo o 

grupo reunido revela como se deu a construção da solução, alargando os 

horizontes e paradigmas para a aprendizagem. 

� Problem-based Learning: o método de aprendizagem baseada em 

problemas consiste na narração ou construção de problemas, em torno dos 

quais o grupo de aprendizes irá construir a experiência de aprendizagem. 

Nessa dinâmica, o grupo recebe um tempo para pesquisar e aprofundar o 

problema em questão. Os meios de pesquisa são abertos às preferências e 

particularidades de cada grupo (biblioteca, acesso à internet, consultores 

especialistas, trabalhos similares, etc.). Decorrida a pesquisa, ocorre um 

novo momento para uma discussão mais aprofundada do problema, 

compreendendo todos (ou os principais) aspectos envolvidos. 

� Avaliação participativa : a avaliação andragógica é um processo contínuo, 

constante e diagnóstico. A ideia é que as falhas sejam detectadas e 

corrigidas durante o próprio processo de aprendizagem de maneira 

dinâmica. Essas alterações contemplam desde ajustes na programação até 

assistência psicológica individual daqueles que não estejam se 

desempenhando adequadamente. O processo também se caracteriza por 

envolver todos os aprendizes, estimulando-os a atribuir notas a si e aos 

outros de maneira honesta e construtiva. 
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2,2- EDUCAÇÃO REFLEXIVA COM ÊNFASE EM CIÊNCIA DA AÇÃO 

 

O objetivo desta seção é apresentar uma práxis educacional, voltada para a 

reflexão da ação humana em ambientes de aprendizagem prática. Para tal, serão 

exploradas duas fontes teóricas fundamentais: Educação Reflexiva, enfatizando a 

visão de Donald Schön em sua obra Educando o Profissional Reflexivo e (2) Ciência 

da Ação, de Chris Argyris. 

No tocante à Educação Reflexiva, serão apresentados alguns conceitos, 

dilemas do processo de ensino-aprendizagem tradicional e proposta na visão de 

Schön (2000). Em relação à Ciência da Ação, a ideia é apresentar um conjunto de 

conceitos que ajude na compreensão dos modelos de eficácia humana, a partir dos 

quais é possível modelar e realizar processos reflexivos de aprendizagem, de 

maneira mais profunda e transformadora. 

Assim, essa seção apresenta os principais aspectos teóricos que colocam a 

Educação Reflexiva, junto à Ciência da Ação, como instrumento de inovação na 

formação profissional, contemplando vários pontos defasados dos modelos 

tradicionais de ensino-aprendizagem. 

 

2.2.1- Educação Reflexiva 

2.2.1.1- Introdução 

 

Segundo Schön (2000), a Educação Reflexiva é uma epistemologia de 

prática que traz uma nova visão em relação aos modelos tradicionais de ensino-

aprendizagem, ou seja, aqueles voltados para a racionalidade técnica e que 

entendem a educação de maneira instrumental (com gabaritos e respostas pré-

estabelecidas para situações complexas). O autor defende que cada experiência de 

aprendizagem é única e, até então, desconhecida. Por isso, o sucesso da 

aprendizagem de uma turma depende dos talentos trazidos e desenvolvidos pelos 

aprendizes durante a execução de suas experiências, ou seja, na prática. 

Para embasar esse conceito de Educação Reflexiva, Valença (2007) resume 

as três premissas essenciais defendidas por Schön (2000): 

� Os profissionais mais competentes e reconhecidos revelam um “núcleo 

central de talento artístico”. 
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� O talento artístico é uma “forma de inteligência”, uma maneira de saber 

que, embora criativo, não é misterioso e é rigoroso em seus próprios 

termos. 

� Há uma arte de sistematização de problemas, uma arte da implementação 

e uma arte de improvisação – todas necessárias para mediar o uso, na 

prática, da ciência aplicada e da técnica. 

No ensejo dessas premissas sobre talento artístico e do paradigma de 

aprendizagem voltado para prática, Schön (2000) define a Educação Reflexiva como 

sendo uma forma de ensino voltado para ajudar os estudantes a adquirirem os tipos 

de talento artístico essenciais para a competência em zonas indeterminadas da 

prática. 

Zonas indeterminadas da prática, segundo Kuenzer (2006), são tipos de 

situações problemáticas em que não há respostas certas ou procedimentos-padrão, 

ou seja, aquelas que fogem das estratégias convencionais de explicação. 

Caracterizam-se por serem singulares e por apresentarem incertezas e conflitos de 

valores que os cânones da racionalidade técnica não conseguem explicar. 

Schön (2000) diz que o aluno (aprendiz) aprende fazendo e o instrutor 

(mentor) tem um papel essencialmente de orientador, reduzindo suas funções de 

professor e o uso de modelos convencionais e específicos. Nesse caso, a interação 

entre os aprendizes e o instrutor se respalda num diálogo aberto e recíproco, com 

uma orientação da prática voltada às melhores performances. 

Nesse contexto de inserção dos aprendizes numa prática e da mentoria do 

instrutor, Schön (2000) relembra algumas palavras de Dewey: 

Os estudantes aprendem por meio do fazer ou da performance, na qual eles 
buscam tornar-se especialistas, e são ajudados nisso por profissionais que 
– mais uma vez, nas palavras de Dewey – os iniciam nas tradições da 
prática: “Os costumes, métodos e padrões de trabalho da vocação 
constituem uma ‘tradição’(...) e a iniciação nas tradições é o meio através do 
qual as forças dos aprendizes são liberadas e dirigidas”(1974, p.151). Ao 
estudante, não se pode ensinar o que ele precisa saber, mas o que pode 
instruir. Ele tem que enxergar por si próprio e à sua maneira, as relações 
entre meios e métodos empregados e resultados atingidos. (1974, p.151) 

Assim, o aprendizado do talento artístico profissional se dá mediante abordagem 

prática, também conhecida como laboratorial, em que os aprendizes podem testar, 

errar, refletir e aprender com os erros de maneira apreciativa e continuada. Nesse 

sentido, Valença (2007) resume quatro condições básicas para a aprendizagem em 

laboratórios:  
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a) Liberdade para fazer e aprender fazendo; 

b) Criação de um ambiente de baixos riscos; 

c) Acesso a instrutores com experiência na vocação; 

d) Uso de linguagens e gramática corretas da prática profissional; 

 

2.2.1.2- A crise e os Dilemas na Educação Profissional 

 

A crise e os dilemas apontados por Schön (2000) no processo de formação 

profissional são motivados por uma contestação dos modelos de educação em que 

o conceito de eficácia se reduz à racionalidade técnica. 

A racionalidade técnica diz que os profissionais são aqueles que solucionam 
problemas instrumentais, selecionando os meios técnicos mais apropriados 
para propósitos específicos. Profissionais rigorosos solucionam problemas 
instrumentais claros, através da aplicação da teoria e da técnica derivadas 
de conhecimento sistemático, de preferência científico. (p. 15) 

O autor destaca que, na prática, os principais problemas a serem resolvidos 

por profissionais “rigorosos”, não surgem sempre em situações determinadas. É 

comum se deparar com situações singulares, ambíguas, obscuras, confusas, 

conflitivas e inacessíveis. Assim, o profissional competente deve improvisar, 

inventando e testando estratégias situacionais que ele próprio produz. 

Assim, nem todas as situações podem ser tratadas como um problema 

instrumental, em que a solução está restrita num repertório de conhecimento 

profissional. Situações complexas (também conhecidas como as já referidas “zonas 

indeterminadas da prática”) requerem soluções complexas e singulares que fogem 

aos cânones da racionalidade técnica. Esse conceito de zona indeterminada da 

prática foi utilizado, pela primeira vez, por John Dewey (1974). 

Na visão de Schön (2000), os profissionais e os críticos da educação 

profissional vêm aumentando o grau de consciência sobre essa complexidade e 

importância de um paradigma de aprendizagem voltado para a prática, em torno de 

situações indeterminadas e singulares. Na verdade, acredita-se que esse modelo 

ajuda no desenvolvimento dos talentos mais adequados às demandas do mundo 

real, uma vez que essa complexidade tem sido considerada um elemento central da 

prática dos profissionais. Assim, essa a tendência de crescimento dessa temática 

tem influenciado fortemente a emergência de alguns dilemas e questionamentos 

sobre o desempenho das escolas, dos profissionais e sua relação com a sociedade. 



29 
 

 

Nesse sentido, o autor destaca duas crises fundamentais: (1) a crise do 

conhecimento profissional, em que os profissionais não têm se sentido seguros para 

realizar suas tarefas em situações indeterminadas e (2) a crise do próprio processo 

de educação profissional, uma vez que as escolas não têm ensinado, de fato, o 

básico da prática ética e da prática profissional efetiva, que são elementos-chave 

para causar a desaprovação ou insatisfação em um profissional. Schön (2000) 

atribui essas crises a um dilema entre rigor e relevância, afirmando que: 

Quanto mais os aspirantes a profissionais precisam aprender, as escolas 
profissionais parecem menos capazes de ensinar. E a versão das escolas 
do dilema está enraizada, como a dos profissionais, em uma epistemologia 
da prática profissional pouco estudada – um modelo de conhecimento 
profissional implantado em níveis institucionais nos currículos e nos arranjos 
para a pesquisa e para a prática. (p. 19) 

Schön (2000) também alerta que há uma consciência dos educadores 

profissionais desse hiato entre o que as escolas oferecem e o conhecimento 

profissional demandado, desestabilizando a confiança na sua capacidade de exercer 

suas funções. Para o autor, “As escolas profissionais da universidade moderna, 

dedicada à pesquisa, estão baseadas na racionalidade técnica, respaldando-se em 

currículos profissionais normativos”. (p. 19). Na visão de Schein (1973), o currículo 

profissional normativo apresenta, em primeiro lugar, a ciência básica relevante, em 

seguida, a ciência aplicada relevante e, finalmente, um espaço para o ensino prático 

no qual se espera que os estudantes aprendam a aplicar o conhecimento baseado 

na pesquisa aos problemas da prática cotidiana. 

Apesar desse problema nas estruturas de ensino profissional, levantado por 

Schein (1973) e que ainda é referenciado, Schön (2000) diz que os educadores 

profissionais têm deixado cada vez mais claras suas preocupações com essa 

distância entre a concepção de conhecimento profissional dominante nas escolas e 

as atuais competências exigidas dos profissionais no campo de aplicação. Assim, a 

consciência entre esses dois vazios, cada um contribuindo e exacerbando o outro, 

acaba desestabilizando ainda mais a confiança dos educadores profissionais em sua 

capacidade de exercer suas funções. Contudo, muitas escolas continuam a atrair 

grande número de alunos em busca das tradicionais recompensas em termos de 

posição social, segurança e prosperidade. 

Assim, pode-se observar um primeiro ciclo vicioso da educação profissional, 

em que o conhecimento profissional dominante nas escolas não acompanha as 

atuais competências exigidas dos profissionais no campo de aplicação que, por sua 
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vez, só tende a reforçar o tipo de conhecimento profissional dominante nas escolas. 

Outro ciclo vicioso da educação profissional é a falta de confiança que muitos 

profissionais têm em suas atividades, em função das limitações nas metodologias de 

educação profissional e dos currículos genéricos e normativos de suas respectivas 

escolas. Na verdade, essa falta de confiança além de ser consequência desse 

processo genérico e normativo, finda por reforçar o próprio modelo, uma vez que os 

profissionais não tomam iniciativa para uma mudança. 

Schön (2000) também diz que profissionais atuantes na área de educação 

profissional que refletem sobre essas questões costumam vê-las de formas variadas. 

Alguns concentram atenção nas dificuldades criadas para a educação profissional 

pelas mudanças rápidas e pela massa crescente de conhecimento relevante à 

prática profissional. Nessa perspectiva, o problema é visto como uma questão de 

manter-se em dia e integrar ao currículo profissional o fluxo de resultados de 

pesquisa potencialmente úteis. Outros se concentram em aspectos da prática para 

os quais a educação profissional tradicional não oferece qualquer preparação. 

Nesse caso, é recomendado que sejam realizadas complementações marginais ao 

currículo, como cursos de ética profissional e relações cliente/profissionais. Por fim, 

outros ainda veem a questão como um rebaixamento dos padrões anteriores de rigor 

e probidade profissional e recomendam ajustes ao currículo, para restaurar seu 

antigo padrão de excelência. 

 

2.2.1.3- Ensino Prático: a Nova Proposta de Donald Schön 

 

A proposta de Schön (2000) vem no sentido de criar uma teoria do ensino 

prático que promova o aprendizado do talento artístico. Essa teoria vem como 

resposta aos dilemas das faculdades e demais escolas profissionais preocupadas 

com formação de seus aprendizes para a competência em zonas indeterminadas da 

prática. Nesse sentido, eis, nas próximas seções, a apresentação de alguns 

conceitos básicos e uma síntese dessa proposta: 

 

2.2.1.4- Conhecimento-na-Ação 

 

Antes de enunciar o conhecimento-na-ação, vale reforçar o conceito de 

talento artístico, ainda nas palavras de Schön (2000): 
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Tenho usado o termo talento artístico profissional para referir-me aos tipos 
de competência que os profissionais demonstram em certas situações da 
prática que são únicas, incertas e conflituosas. Observe, no entanto, que o 
talento artístico é uma variante poderosa e esotérica do tipo mais familiar de 
competência que todos nós exibimos no dia-a-dia, em um sem número de 
atos de reconhecimento, julgamento e performance habilidosa. O que chega 
a ser surpreendente sobre esses tipos de competências é que eles não 
dependem de nossa capacidade de descrever o que sabemos fazer ou 
mesmo considerar, conscientemente, o conhecimento que nossas ações 
revelam. Percepção de um rosto familiar numa multidão. Diagnóstico 
imediato de um médico, quando um paciente entra no consultório. (p. 29) 

Feito esse reforço do conceito de talento artístico e uma introdução sobre a 

complexidade de descrever atividades inteligentes, segue o conceito de 

conhecimento-na-ação, nas palavras do próprio Schön (2000): 

Usarei a expressão conhecimento-na-ação para referir-me aos tipos de 
conhecimento que revelamos em nossas ações inteligentes – performances 
físicas, publicamente observáveis, como andar de bicicleta, ou operações 
privadas, como a análise instantânea de um balanço. Nos dois casos o ato 
de conhecer está na ação. Nós o revelamos pela nossa execução 
capacitada e espontânea da performance, e é uma característica nossa 
sermos incapazes de torná-la verbalmente explícita. (p. 31) 

Em relação a essas performances habilidosas citadas pelo autor, apresenta-

se outro conceito importante: conhecimento tácito. Segundo Polanyi (1967), esse é 

um tipo de conhecimento da experiência por excelência, em contraposição aos 

racionais e formais. O autor também destaca a dificuldade de se explicar e formalizar 

esse tipo de conhecimento. Nas palavras de Polanyi (1967): “sabemos mais do que 

conseguimos explicar”. 

Outro autor que aborda o conhecimento presente nas ações inteligentes é 

Barnard (1938), trazendo uma leitura sobre os processos não-lógicos. Para este 

autor, esses processos são inerentes ao homem, a partir dos quais são realizados 

julgamentos habilidosos, decisões e ações espontâneas, sem que se possa declarar 

as regras ou procedimentos seguidos. 

Schön (2000) também acompanha Polanyi (1967) e Barnard (1938) em 

relação à complexidade de descrever o conhecimento-na-ação: 

Qualquer que seja a linguagem que venhamos a empregar, nossas 
descrições do ato de conhecer-na-ação são sempre construções. Elas são 
sempre tentativas de colocar de forma explícita e simbólica um tipo de 
inteligência que começa por ser tácita e espontânea. Nossas descrições são 
conjecturas que precisam ser testadas contra observações de seus 
originais, dos quais, pelo menos em certo aspecto, elas provavelmente 
distorcerão. Porque o processo de conhecer-na-ação é dinâmico, e os 
”fatos”, os “procedimentos” e as “teorias” são estáticos. (p. 31) 

Ainda em relação a essa dificuldade de descrever o conhecimento tácito 

inteligente ou talento artístico ou conhecimento-na-ação, vale ressaltar dois 
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exemplos clássicos: o andar de bicicleta e o nadar. Apesar de serem atividades 

fáceis em sua realização para uma pessoa que tem um mínimo de experiência, tem 

um complexo processo de descrição, por mais detalhado que se tente descrever a 

performance real. Neste caso, felizmente, o conhecimento implícito nas ações é 

incoerente com as respectivas descrições. 

Apesar dessa dificuldade de se descrever e explicitar o talento artístico, 

provenientes das ações tácitas, Schön (2000) traz uma visão rigorosa para a 

promoção da mesma, sugerindo um processo investigativo-reflexivo da Teoria de 

Ação dos aprendizes (a ser aprofundados na seção 2.2.2). Para tal, o autor 

recomenda que esse processo seja conduzido, fazendo referências às sequências 

de operações e procedimentos que foram executados, aos indícios observados e às 

regras seguidas. Essa abordagem ajuda, portanto, ao mapeamento dos principais 

valores, estratégias de ação e pressupostos que formam as teorias das ações bem 

sucedidas. 

 

2.2.1.5- Processos Reflexivos e a Reflexão-na-Ação 

 

Segundo Waldow (2008), é costume se executar atividades do dia a dia sem 

pensar a respeito, ou pelo menos, não enquanto se está atuando. O autor diz que 

não é uma atividade rotineira refletir sobre o que se está fazendo, principalmente, no 

momento da ação. 

Schön (2000) diz que uma pessoa quando aprende a fazer algo, ou seja, 

quando realmente incorpora a experiência em seu repertório de conhecimento-na-

ação, ela não precisa pensar a respeito do que está fazendo. Nesse caso, essa 

pessoa tende a executar uma sequência de atividades, reconhecimentos, decisões e 

ajustes de maneira um tanto natural, quase automática. Contudo, Waldow (2008) 

pontua que nem sempre os resultados dessas ações tácitas são alinhados com as 

expectativas internalizadas. Assim, cada situação exige um tratamento diferenciado 

e específico. 

Nessa perspectiva, a fim de não ser surpreendido com resultados 

desagradáveis, Schön (2000) recomenda a prática da reflexão. O autor diz que o 

processo reflexivo da ação contribui na construção e aperfeiçoamento do conhecer-

na-ação e, consequentemente, prepara o aprendiz de maneira mais efetiva para 
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tratar com suas zonas indeterminadas da prática. Seguem, na visão do autor, as três 

formas principais de refletir a ação: 

� Retrospectivamente sobre a ação: neste caso, a ideia é descobrir como o 

ato de conhecer-na-ação pode contribuir para um resultado inesperado. 

Esse processo é geralmente realizado após o fato, em um ambiente de 

tranquilidade. 

� Pausadamente durante a ação: neste caso, a ideia é fazer o aprendiz 

praticar o que Hannah Arendt (1971) denomina como “o parar e pensar”. 

� No momento da ação: ou seja, num presente-da-ação (um período de 

tempo variável com o contexto) durante o qual ainda se pode interferir na 

situação em desenvolvimento. Neste caso, Schön (2000) enfatiza que: 

nosso pensar serve para dar forma ao que estamos fazendo, enquanto 

ainda o fazemos. 

Contudo, de acordo com Kemmis (apud OLIVEIRA; SERRAZINA, 2006, s.p.) 

apenas refletir a ação não é suficiente; é necessário que esta reflexão tenha força 

para provocar a ação de forma a repensar a prática profissional e intervir sobre ela. 

Oliveira et al. (2006) alertam também que o processo reflexivo não deve ser 

utilizado como forma de justificar a ação, a partir de defesas ou comportamentos 

auto-oclusivos. O objetivo real é que os profissionais possam discutir abertamente, 

investigando e repensando os principais pontos críticos. Segundo os autores, a 

reflexão surge associada à forma como os profissionais lidam com seus problemas 

da prática profissional, bem como à possibilidade de aceitar um estado de incerteza 

e à abertura para novas hipóteses dando, assim, forma a esses problemas, 

descobrindo novos caminhos, construindo e concretizando soluções. 

Assim, para Schön (2000), a reflexão-da-ação deve ser abordada num 

processo investigativo da ação, que pode ser descrito em uma sequência de 

“momentos”: 

(1) Para começar, há uma situação de ação para a qual trazemos respostas 
espontâneas e de rotina. Elas revelam um processo de conhecer-na-ação 
que pode ser descrito em termos de estratégias, compreensão de 
fenômenos e formas de conceber uma tarefa ou problema adequado à 
situação. 

(2) As respostas de rotina produzem uma surpresa, percebida como um 
resultado inesperado, agradável ou desagradável, que não se encaixa nas 
categorias de nosso conhecer-na-ação. Inerente à surpresa é o fato de que 
ela chama nossa atenção. 
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(3) A surpresa leva à reflexão dentro do presente-da-ação. A reflexão é, 
pelo menos em alguma medida, consciente, ainda que não precise ocorrer 
por meio de palavras. Levamos em consideração tanto o evento inesperado 
como o processo de conhecer-na-ação que levou a ele, perguntando-nos “O 
que é isso?” e ao mesmo tempo, “Como tenho pensado sobre isso?”. Nosso 
pensamento volta-se para o fenômeno surpreendente e, ao mesmo tempo, 
para si próprio. 

(4) A reflexão-na-ação tem uma função crítica, questionando a estrutura de 
pressupostos do ato de conhecer-na-ação. Pensamos criticamente sobre o 
pensamento que nos levou a essa situação difícil ou essa oportunidade e 
podemos, neste processo, reestruturar as estratégias de ação, as 
competências dos fenômenos ou as formas de conceber os problemas. 

(5) A reflexão gera o experimento imediato. Pensamos um pouco e 
experimentamos novas ações com o objetivo de explorar os fenômenos 
recém-observados. Experimentos imediatos podem funcionar, no sentido de 
proporcionar os resultados pretendidos, ou podem produzir surpresas que 
exijam uma maior reflexão e experimentação. (p. 33 e 34) 

Logicamente que a descrição dos “momentos” é idealizada, haja vista os 

passos numa reflexão-na-ação não serem tão claros e bem definidos. Contudo, vale 

salientar que o diferencial da reflexão-na-ação em relação às outras formas de 

reflexão é sua significação imediata para a ação. Nesse tocante, Schön (2000) 

ressalva a maneira com a qual nosso conhecer-na-ação é construído nesse 

processo de reflexão-na-ação: 

O repensar de algumas partes de nosso conhecer-na-ação leva a 
experimentos imediatos e a mais pensamentos que afetam o que fazemos. 
(...) Alguém que executa habilidosamente uma tarefa ajusta suas respostas 
às variações nos fenômenos. Nessa apreciação, momento a momento do 
processo, o individuo coloca em ação um vasto repertório de imagens de 
contextos e ações. (...) Pode-se dizer que em casos como este que o 
executante responde à variação, ao invés, da surpresa, porque as 
mudanças no contexto e na resposta nunca ultrapassam as fronteiras do 
familiar. (p. 34) 

 

2.2.1.6- Prática Profissional 

 

Visto alguns conceitos introdutórios, vale destacar o de prática profissional, 

também na visão de Schön (2000): 

Uma prática profissional é o domínio de uma comunidade de profissionais 
que compartilham, nos termos de John Dewey, as tradições de uma 
vocação. Eles compartilham convenções de ação que incluem meios, 
linguagens e ferramentas distintivas e operam dentro de tipos específicos de 
ambientes institucionais. Suas práticas são estruturadas em termos de tipos 
particulares de unidades de atividade e eles estão social e 
institucionalmente padronizados, de forma a apresentar ocorrências 
repetidas de tipos particulares de situações. Uma “prática” é feita de 
fragmentos de atividade, divisíveis em tipos mais ou menos familiares, cada 
um dos quais sendo visto como vocação para o exercício de certo tipo de 
conhecimento. (p. 36) 
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Nesse sentido, Schön (2000) destaca que uma prática profissional, apesar 

de ser caracterizada por um corpo de conhecimento prático comum, também se 

destaca por suas subespecialidades. O autor diz que os profissionais possuem suas 

próprias experiências, visões de mundo e estilos de operação que os diferenciam 

uns dos outros. 

Ainda em relação à pratica profissional, outro conceito importante, criado por 

Geoffrey Vickers (1978) é o de "sistema apreciativo" que nada mais é que o conjunto 

de valores, preferências, e normas em termos dos quais os profissionais 

compreendem situações práticas, formulam objetivos e diretrizes para a ação, e 

determinam o que constitui uma conduta profissional aceitável. 

Ainda nesse contexto de prática profissional, Schön (2000) destaca a 

importância da reflexão-da-ação como um instrumento-chave para o 

desenvolvimento prático e construtivista do talento artístico. O autor enfatiza às 

limitações da visão objetivista das práticas profissionais derivadas da racionalidade 

técnica.  

 

2.2.1.7- Ensino Prático Reflexivo 

 

Schön (2000) enuncia o ensino prático reflexivo como sendo “um ensino 

prático voltado para ajudar estudantes a adquirirem os tipos de talento artístico 

essenciais para a competência em zonas indeterminadas da prática”.  

Nesse sentido, o autor diz que o aprendizado prático pode acontecer de 

duas formas. Uma primeira forma é a partir de uma aula prática, ou seja, de um 

ambiente de aprendizagem (micromundo), relativamente livre de pressões, 

distrações e riscos do mundo ao qual, no entanto, ele diz respeito. A segunda forma 

é a partir de um caminho independente, em que o sujeito aprende por conta própria. 

Neste caso, o aprendiz tem ainda mais liberdade para experimentar suas hipóteses, 

sem os limites das visões recebidas dos outros. Contudo, é bastante comum que 

acabe reinventando a roda. 

Na perspectiva dos micromundos (ambiente de aula prática reflexiva), Schön 

(2000) destaca algumas orientações essenciais aos aprendizes: 

Quando um estudante inicia uma aula prática, apresentam-se a ele, implícita 
ou explicitamente, certas tarefas fundamentais. Ela deve aprender a 
reconhecer a prática competente. Ela deve construir uma imagem dessa 
prática, uma apreciação de seu lugar na relação com essa prática e um 
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mapa do caminho por onde ela pode chegar, de onde está, até onde quer 
estar. Ele deve aceitar os pressupostos implícitos daquela prática: que 
existe uma prática, que é boa o suficiente para ser aprendida, que ela é 
capaz de aprendê-la e que é representada, em suas características 
essenciais, pela aula prática. Ele deve aprender a “prática do ensino prático” 
– suas ferramentas, seus métodos, seus projetos, e suas possibilidades – e 
assimilar, à prática, sua imagem emergente de como ela pode aprender 
melhor o que quer. (p. 40) 

Segundo Schön (2000), quando alguém aprende uma prática, está 

começando o processo de inserção em uma comunidade de profissionais que 

também exercem aquela prática. Logo, aprendem também suas convenções, seus 

limites, suas linguagens e seus sistemas apreciativos, seu repertório de modelos, 

seu conhecimento sistemático e seus padrões para o próprio processo de conhecer-

na-ação. O autor diz ainda que, por meio do ensino prático, é possível mais 

facilmente desenvolver um conhecimento-na-ação, no qual os profissionais 

conseguem internalizar profundamente o conhecimento proposto no laboratório.  

Reforça, ainda, que as principais características desse paradigma são (a) o aprender 

fazendo, (b) a instrução e (c) o diálogo de reflexão-na-ação entre instrutor e 

estudante. 

Nesse contexto de ambiente de ensino prático, o aprendizado é baseado 

numa combinação dos vários processos de interação que eles têm entre si, com os 

instrutores e com o sistema de uma maneira geral. Schön (2000) diz que os 

aprendizes são tão importantes uns para os outros, quanto o instrutor. Na verdade, é 

a partir da interação em grupo que eles imergem no mundo do ensino prático, 

aprendendo novos hábitos de pensamento e ação. Assim, o instrutor vive um desafio 

constante de combinar uma postura mais coadjuvante (de mentoria) no processo de 

aprendizagem com uma postura mais convencional. Na verdade, o papel do 

professor concentra-se em atividades de demonstrar, aconselhar, questionar e 

criticar a prática. Contudo, em muitos casos, faz-se necessária uma postura mais 

convencional do instrutor: comunicando a informação, defendendo teorias, 

descrevendo exemplos de prática. 

Em relação aos resultados do ensino prático, Schön (2000) enfatiza a 

complexidade de se avaliar o que, de fato, um aluno aprendeu, a partir de uma 

experiência de uma aula prática reflexiva. Na verdade, uma aprendizagem de fundo 

absorvida em uma aula prática pode tornar-se evidente apenas quando o aluno 

entra em um novo contexto, no qual ele vê o que aprendeu à medida que detecta o 
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quanto está diferente daqueles em torno de si. O autor mostra, assim, que existe 

uma fronteira do conhecimento além do que se pode, de fato, explicar e descrever.  

Rangel e Soares (2004) resumem alguns pontos inerentes a um processo de 

ensino-aprendizagem por meio da prática reflexiva: 

� Recolocar o ensino de modo a dar importância central ao seu papel de 

aprender; 

� Acreditar que as coisas mais importantes não podem ser ensinadas, mas 

devem ser descobertas e apropriadas pela pessoa; 

� Considerar que o professor não ensina, mas serve como um provocador e 

da autodescoberta de outros, provocando uma tempestade de indagação 

e confusão; 

� Propiciar que o estudante mergulhe na atividade, tentando desde o início 

fazer o que ainda não sabe como fazer; 

� Motivar o instrutor a convidar o estudante a um relacionamento temporário 

de confiança e dependência; 

� Buscar convergências de significado para superar as dificuldades de 

comunicação que se envolvem no contexto de uma tentativa de atividade 

do estudante (atenção operativa); 

� Propor ao instrutor que produza instruções adequadas às capacidades e 

às dificuldades de estudantes específicos; 

� Observar o exercício das práticas de demonstrar e imitar. 

 

2.2.2- Ciência da Ação 

 

Este capítulo terá como norte a obra Mediação: método investigativo da 

ação-na-ação, de Antônio Carlos Valença (2007) e citações das principais obras de 

Chris Argyris, Donald Schön (os dois principais autores da Ciência da Ação) e de 

alguns outros autores. 

 

2.2.2.1- Introdução e Uma Visão Geral da Sobre Ciência da Ação 

 

Segundo Valença (2007), Argyris e Schön, desde 1970, construíram uma 

parceria e trabalharam juntos, em torno de 30 anos, no sentido de criar uma ponte 

conceitual entre aprendizagem individual e sistemas de aprendizagem. As pesquisas 
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desses dois autores renderam bons frutos, cujo objetivo pode ser resumido pelas 

próprias palavras de Argyris (1993) em seu livro Knowledge for Action: 

a) Produzir conhecimento acionável; 

b) Que produza mudanças duráveis; 

c) Que as pessoas possam usar para criar organizações de qualquer tipo 

nas quais haja espaço para uma intervenção educativa. 

Valença (2007) diz que esse tipo de conhecimento facilita a competência 

humana, a autoconfiança, a eficácia profissional e, ao mesmo tempo, leva à 

inovação, à flexibilidade e à eficácia organizacionais.  

Nesse sentido, Argyris, Putnam e Smith (1985) buscaram desenvolver 

métodos de pesquisa e intervenção úteis e rigorosos que promovessem esse tipo de 

conhecimento nas organizações. Surge, assim, a figura do 

instrutor/pesquisador/interveniente que, para os autores, deve (1) assumir as 

responsabilidades primárias dos aspectos técnicos do 

laboratório/pesquisa/intervenção e (2) incluir os aprendizes/participantes/clientes na 

escolha dos objetivos estratégicos do trabalho realizado. Nessa visão, os 

aprendizes/participantes/clientes devem ser especialmente responsáveis pela 

implementação dos resultados, de tal maneira que a sua validade seja sempre 

testada na implementação eficaz no dia a dia. 

Argyris (1993) diz que a ciência da ação combina aspectos da ciência 

clássica e das ciências hermenêuticas. Em relação aos aspectos clássicos, o autor 

diz que a ciência da ação é uma ciência descritiva dos modelos da ação humana, 

além das características preditivas ou projetivas, ou seja, a partir dela, é possível 

identificar possibilidades e probabilidades de ocorrerem padrões de ações futuros. 

Contudo, a partir da visão hermenêutica, o autor destaca suas características 

construtivistas, principalmente quando é trabalhada no sentido de interpretar e criar 

significados e sentidos nas comunidades de práticas profissionais. 

Valença (2007) destaca que essas interpretações nas comunidades de 

prática profissionais são meios de reflexão sobre a ação e na ação, aumentando as 

possibilidades de aprendizagem, além de servirem de referência de conduta para 

praticantes dessa comunidade. A ideia é que esses profissionais possam interpretar 

colaborativamente uma realidade, refletindo sobre o grau de consistência, 

adequação e coerência de suas praticas individuais e coletivas. 
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A Ciência da Ação também tem um caráter normativo e, por isso, diz que a 

racionalidade humana pode ser entendida, mapeada e orientada no sentido de 

promover ações mais competentes, abertas à aprendizagem e justas. Valença 

(2007) defende cinco argumentos sobre os propósitos de quem pratica a ciência da 

ação: 

(1) É preciso pensar bem para agir bem: ou seja, saber testar a consistência 
interna dos termos, dos pressupostos, das premissas e da própria 
articulação lógica do raciocínio, que justificam uma determinada ação. 

(2) É preciso explicitar a ação para ter eficácia no agir: quer dizer, saber 
testar o grau de acerto entre a intenção declarada e os resultados da 
implementação da ação intencionada. 

(3) É preciso pensar e agir para o bem de todos: noutras palavras, saber 
testar o grau de utilidade social e de generosidade da ação, de modo a se 
praticar mais a cooperação e a solidariedade no decurso da ação prática. 

(4) É preciso experimentar para mudar: ou seja, saber testar o grau de 
abrangência dos valores que inspiram ou guiam a eficácia da ação, de 
acordo com as situações, e experimentar e voltar a testar novos valores e 
novas estratégias, inovando quando for necessário, em situações concretas 
de prática. 

(5) É preciso escolher a estratégia mais competente para praticar a justiça 
no agir: que dizer, saber testar o grau de competência e de escopo da ação, 
para, ao agir, respeitar de fato o direito dos outros, de modo a oferecer 
sempre para todos a mesma oportunidade de participação e de 
aprendizado. (p.223) 

Assim, pode-se dizer que a ciência da ação é voltada para a ação prática 

eficaz das pessoas, dos profissionais e das equipes e visa à geração de 

conhecimento aplicável e replicável, útil e acionável. Valença (2007) destaca quatro 

características apreciativas essenciais desse tipo de conhecimento: 

(1) a função da intencionalidade (consciência deliberada) do sujeito como 
sua causa originadora; 

(2) a recorrência a uma memória de ação deliberada bem-sucedida, vivida 
pelo sujeito, no sentido de que pode resgatar ou recuperar essa memória de 
experiência eficaz, 

(3) na forma de conhecimento ou repertório acionável, 

(4) podendo usá-lo (acioná-lo) de imediato, repentinamente, de modo 
apropriado e eficaz, sobretudo em circunstâncias novas e inusitadas. 
(p.224) 

Para Argyris, Smith e Putnan (1985), a ação humana é concebida, praticada 

e regulada com base em regras tácitas, que os seres humanos, em estado de 

comunicação consciente, não as conseguem exprimir e, dificilmente, explicar para os 

outros como tais regras funcionam. Boa parte das pessoas não tem sequer 

consciência da forma como estas regras tácitas operam, porque agem de forma 

quase automática. 
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A próxima seção trará o conceito de Teoria de Ação, a partir da qual será 

possível entender rigorosamente alguns fenômenos da ação humana, a partir da 

observação dos comportamentos. 

 

2.2.2.2- Teoria de Ação: Conceitos, Características e Enunciação 

 

Segundo Argyris (1974), uma teoria de ação é um conjunto de proposições 

relacionadas entre si, relativas ao mesmo sujeito de referência, ou seja, o sujeito da 

ação. Para o autor, o objetivo da teoria de ação é buscar compreender a lógica, as 

relações e a interdependência das proposições causais que explicam o 

comportamento humano intencional e deliberado. A ocorrência de qualquer 

mudança em qualquer proposição da teoria implica em uma mudança completa em 

todas as outras proposições, em sua lógica relacional, e, portanto, em todas as 

alegações e conclusões da teoria. 

 

Quadro 02 : Esquema geral de uma teoria de ação 

 
 

O Quadro 02 acima apresenta um esquema geral de uma teoria de ação. 

 

 

 
Figura 02 : Esquema geral de uma teoria de ação 

 

Conforme se pode observar acima, a Figura 02 apresenta outra representação 

esquemática de uma teoria de ação. 
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Figura 03 : Esquema geral expandido da teoria de ação 

 
 

Valença (2007), seguindo o pensamento de Argyris (1974), resume a teoria 

de ação como sendo “um conjunto de crenças, valores, pressupostos e princípios 

que orientam e normatizam as práticas pessoais e organizacionais”. O autor, 

também, faz uma enunciação da teoria, a partir de três elementos básicos (variáveis 

governantes, estratégias de ação e consequências), explicados na Figura F3. 

 
� Variáveis governantes : variáveis sobredeterminantes (inquietações, 

valores, crenças, pressupostos, intenções, raciocínio, etc.) com as quais o 

sujeito intenciona alcançar suas escolhas e com as quais implementa sua 

ação. 

� Estratégias de Ação : sequência de movimentos usados pelo sujeito numa 

situação particular para satisfazer as variáveis governantes. 

� Consequências : resultados intencionados ou não-intencionados, 

produtivos ou contraproducentes da ação do sujeito. 

 

Alinhado à enunciação de Valença, Santana (2007) explica a Figura 03, 

defendendo que a ação humana intencional é baseada em estratégias de ação, 

adotadas sobre um determinado contexto de ação. Estas estratégias de ação, por 

sua vez, são estabelecidas sob a influência de variáveis governantes da ação e 

geram consequências (desejadas ou não, surpreendentes ou não, esperadas ou 

não). As variáveis governantes podem ser vistas como macrointenções que estão 

constantemente presentes na ação, e que em nível do indivíduo obedecem a uma 

hierarquia de fatores, como: crenças sobre mundo, valores, motivações profundas e 
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traços. No que diz respeito à organização, estas variáveis governantes podem ser 

vistas como crenças e valores que norteiam a ação coletiva. 

Valença (2007) fala da complexidade de mapear uma teoria de ação. Para 

tal, o autor recomenda que os pesquisadores realizem um exercício descritivo de 

observação dos sujeitos. A ideia é que sejam registrados dados confiáveis que 

permitam a definição de proposições científicas do tipo “Se... então”, que, por sua 

vez, garantem o teste e a validação da relação entre as teses e as propriedades 

desses fenômenos observados.  

Observar e predizer o comportamento ou conjunto de comportamentos, 
numa determinada situação, com vistas a alcançar uma determinada 
intenção não é uma tarefa muito simples. O desafio não é estabelecer um 
roteiro lógico que garanta precisão. A questão é que, independente de 
seguir um roteiro formal, o ser humano, de modo tácito executa, esses 
roteiros, a todo o momento, em frações de segundos de maneira muito 
dinâmica. Ele aprende a fazê-lo assim, como uma forma de agir e conviver 
em sociedade, e para comportar-se desta forma possui determinados 
repertórios e equipamentos. Assim, há sempre uma grande margem de 
risco para o pesquisador/interveniente na explicação e predição do 
comportamento humano, fazendo-se necessário, assim, conhecer bem as 
condições do ambiente (ARGYRIS e SCHON, 1974 apud VALENÇA, 2010, 
no prelo). 

 

Valença et al. (2010) dizem que nesse processo científico de observação, 

registro e predição dos comportamentos é necessário considerar alguns elementos 

tais como: 

� Localizar uma situação, um contexto, identificar e compreender ao máximo 

as propriedades dos elementos envolvidos nessa situação;  

� Estabelecer o quanto conhece das intenções e da deliberação do agente;  

� Compreender quais são as consequências que o agente quer alcançar, 

quais são os objetivos implícitos na intenção, além daqueles declarados, 

explícitos, mais fáceis de testar;    

� Conhecer qual é a estratégia de ação do agente. 

  

2.2.2.3- Teoria Proclamada e Teoria-Em-Uso 

 

Para Argyris e Schön (1974), existem dois tipos de teorias de ação: as 

teorias proclamadas (aquelas que as pessoas “alegam seguir”) e as teorias-em-uso 

ou praticadas (aquelas que podem ser “inferidas das ações”). 
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Assim, segundo Valença (2010), quando alguém pergunta como o outro se 

comportaria em determinado contexto, a resposta normalmente dada é a sua teoria 

de ação proclamada para aquela dada situação. Ou seja, é a teoria que ele discursa, 

promete fidelidade e anuncia aos demais. Contudo, a teoria que, de fato, governa as 

ações desse agente é a teoria praticada ou teoria-em-uso. 

Valença (2007) diz que a teoria proclamada e a teoria-em-uso são, 

geralmente, inconsistentes internamente entre si, ou seja, o agente da ação 

recita/proclama/promete uma determinada ação, porém executa/implementa uma 

prática incongruente/diferente. Em muitos casos, esse agente nem toma consciência 

da incompatibilidade das suas teorias de ação (proclamada e praticada) 

O autor também diz que as teorias proclamadas são explícitas, uma vez que 

o agente as exprime ou as descreve; no entanto, as teorias-em-uso são tácitas por 

natureza e podem excepcionalmente se tornar explícitas, uma vez que haja reflexão-

na-ação, especialmente quando há reflexão sobre a estrutura do raciocínio e da 

racionalidade do discurso do sujeito e dos padrões comportamentais usados na 

prática (VALENÇA, 2007). 

Assim, não se pode saber qual é a teoria praticada de alguém apenas 

perguntando por ela, uma vez que a tendência é que o agente entre numa retórica 

viciosa. É necessário construir a teoria praticada de um agente, a partir de 

observações sobre o seu comportamento concreto (VALENÇA, 2010). Tendo em 

vista a previsibilidade dos comportamentos, é possível entender a teoria-em-uso do 

agente como são entendidas as teses da ciência, isto é, a partir de hipóteses 

básicas que podem vir a ser confirmadas ou não. Nesse sentido, é fundamental 

saber: (1) a natureza da consequência a ser alcançada, (2) a ação adequada à 

situação para alcançá-la, e (3) os pressupostos contidos naquela teoria. 

Essa característica da previsibilidade dos comportamentos do agente 

permitiu a elaboração de três modelos básicos de teoria de ação, a partir dos quais é 

possível compreender as Teorias-em-uso de um agente: Modelo I ou de controle 

unilateral, Modelo Oposto ao I ou de autoproteção, Modelo II ou de controle bilateral 

(ARGYRIS, 1974). 
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2.2.2.4- Os Três Modelos da Teoria-em-Uso ou Praticada 

 

Valença (2007) diz que os modelos de teoria-em-uso têm o objetivo de 

ajudar as pessoas a compreenderem melhor a natureza de suas ações, para 

“tomarem decisões mais informadas” e para promoverem o aprendizado. Esses 

modelos promovem meios de testar, qualificar e transformar a teoria de ação, 

servindo de instrumentos para as pessoas poderem refletir sobre suas teorias-em-

uso e para aprenderem “novas teorias-em-uso”. Esses modelos têm em sua 

essência os atributos da “generalidade” (concepção abrangente) e da 

“individualidade” (do uso específico no caso em questão).  

Seguem os três modelos de acordo com Valença (2007), em Mediação: 

método de investigação apreciativa da ação-na-ação: 

 

2.2.2.5.1- Teoria-em-uso do modelo I: 

� As quatro variáveis governantes do Modelo I são: 

o Controle unilateral da informação, da tarefa, do contexto e das pessoas; 

o Maximizar o ganho e minimizar a perda; 

o Suprimir os sentimentos negativos; 

o Enfatizar a racionalidade. 

� As estratégias comportamentais primárias do Modelo I são:  

o Controlar unilateralmente o ambiente relevante e as tarefas; 

o Proteger-se e proteger os outros unilateralmente; 

o Fazer atribuições e avaliações sem evidências; 

o Advogar cursos de ação que desencorajem a investigação; 

o Tratar os próprios pontos de vista como sendo corretos; 

o Deixar de tratar de assuntos potencialmente embaraçosos; 

� As consequências das estratégias do Modelo I inclue m:  

o Relações defensivas, desconfiança e protecionismo; 

o Baixa liberdade de escolha, pouco teste público e produção reduzida de 

informação válida; 

o Ambiente de baixa investigação e auto-oclusão das hipóteses geradas; 

o Erro em escalada e diminuição da eficácia na resolução dos problemas; 

o A aprendizagem de ciclo duplo tende a não ocorrer.  
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Comentários:  

Apesar de o Modelo I ser caracterizado pelo autoritarismo, é considerado 

muito competente e predominante em grande parte das organizações devido sua 

eficácia de curto prazo. Essa eficácia é fruto de um controle unilateral exacerbado 

das informações, das pessoas, da tarefa e do contexto. Contudo, esse controle e 

ganho unilateral exagerados do Modelo I provocam, a médio e longo prazo, proteção 

unilateral, atitudes defensivas, baixa criação coletiva de significados e barreiras à 

inovação. 

A tendência é que os ambientes regulados pelo Modelo I gerem resultados 

futuros surpreendentes e desastrados, prejudicando diretamente seus sistemas de 

aprendizagem. As Teorias-em-uso do Modelo I também inibem os processos de 

investigação e diminuem as possibilidades de testar a forma de raciocinar e de agir 

dos agentes, limitando o sistema de aprendizagem pela repetição de ações bem-

sucedidas, sem novas alternativas. 

 

2.2.2.5.2- Teoria-em-uso do oposto ao modelo I: 

� Às variáveis governantes do Oposto ao Modelo I são:   

o Participação de todos na definição dos objetivos e propósitos;  

o Promessa de que todos ganham ao máximo e ninguém perde;  

o Expressão e atuação sem censura dos sentimentos; 

o Supressão dos aspectos cognitivos e intelectivos da ação. 

� As estratégias comportamentais primárias do Oposto ao Modelo I são:  

o Abdicação das posições para evitar vencer e ênfase nas alegações; 

o Investigação; 

o Maximização das proteções (sua e da equipe) e, consequentemente, 

minimização do controle unilateral (explícito ou implícito). 

o Competitividade e controle unilateral presentes de maneira camuflada; 

o Teoria Proclamada em vez da Teoria-em-uso. 

� As consequências das estratégias do Oposto ao Model o I incluem:  

o Dificuldade na comunicação;  

o Desconfiança;  

o Protecionismo;  

o Ineficiência crescente; 

o Erros em escala. 
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Comentários: 

O Oposto ao Modelo I é um modelo de Teoria-em-uso considerado 

“simpático”, ou seja, marcado pela diplomacia exagerada, elogios protocolares e 

pela construção de um ambiente de ganha-ganha dissimulada e enganosa. Esse 

modelo tem como intenção a manipulação de forma esperta das pessoas e das 

tarefas, visando um ambiente de máxima proteção, seja individual, seja da equipe. A 

partir desse traço, os agentes da ação se sentem mais seguros, é como se todos se 

protegessem para serem protegidos. 

O Oposto ao Modelo I se apresenta como o menos aberto à aprendizagem, 

uma vez que as pessoas não refletem questões-chave, nem agem no sentido de 

enfrentar as situações dilemáticas. Assim, para Valença (1996), é considerado o 

modelo de Teoria-em-uso menos eficaz, menos produtivo, menos ético, menos 

aberto à aprendizagem, menos inovador, menos econômico e, politicamente, menos 

justo. 

 

2.2.2.5.3- Teoria-em-uso do modelo II 

� As variáveis governantes do Modelo II são:  

o Geração da informação válida;  

o Escolha consistente, livre e informada;  

o Comprometimento interno. 

� As estratégias comportamentais primárias do Modelo II são:  

o Advocacia combinada com investigação aberta e teste público; 

o Tarefas controladas em conjunto; 

o Minimização das proteções, visando proteção bilateral; 

o As atribuições e avaliações são ilustradas com dados relativamente e 

diretamente observáveis; 

o As visões conflitantes são encorajadas a serem submetidas aos testes 

públicos. 

� As consequências das estratégias do Modelo II inclu em:  

o Redução de processos de auto-oclusão, de profecias autorrealizáveis e 

de erro em escala; 

o Alto grau de liberdade, comprometimento e assunção de riscos; 

o Resolução mais eficaz dos problemas; 

o Relações interpessoais e de grupos minimamente defensivos; 
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o Aumento da probabilidade de aprendizagem de ciclo duplo e de eficácia 

da ação ao longo do tempo. 

 

Comentários: 

O modelo II é caracterizado pela coragem e abertura dos agentes para a 

investigação pública de suas ações. É um modelo bastante desafiador, uma vez que 

o aprendizado, a partir do processo de investigação, requer que os agentes efetuem 

mudanças de atitudes, pontos de vista, intenções e estratégias, tudo isso com muita 

humildade e integridade. Essa teoria-em-uso visa à geração de informações válidas 

e à criação de um ambiente reflexivo, a partir de decisões conscientes e livres. Esse 

ambiente tende a gerar um maior comprometimento desses agentes com as 

escolhas e os acordos assumidos publicamente. 

Nesse modelo (1) nem todos têm as mesmas competências e, portanto, não 

podem ganhar o máximo sempre e, portanto, (2) deve-se buscar, de maneira 

colaborativa e complementar, a criação de arranjos inovadores e sinérgicos em que 

todos possam ganhar mais do que a média ganharia num arranjo isolado e 

competitivo. 

 

3.3- LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM PRÁTICO E REFLEXIVO 

 

Essa seção iniciará com uma breve apresentação e introdução de conceitos 

sobre simuladores estratégicos de negócios e sua aplicação num ambiente de 

aprendizagem. Nesse contexto, também será apresentada a visão de Donald Schön 

sobre Mundos Virtuais ou Micromundos e as diretrizes básicas para a construção de 

um Laboratório de Aprendizagem Reflexiva. Por fim, será mostrado um processo, a 

partir do qual este projeto se respaldará. 

 
3.3.1- Simuladores Estratégicos de Negócios ou Jogo s de Negócio 

 

O termo simulador estratégico de negócios possui uma série de outras 

nomenclaturas, tais como: (a) jogos de negócios, (b) simuladores gerenciais, (c) 

micromundos, (d) mundos virtuais, dentre outros. Contudo, vale destacar que os 

conceitos inerentes aos mesmos são muito semelhantes, variando pequenas 

particularidades, a depender de cada autor. Seguem algumas definições: 
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Exercício sequencial de tomada de decisões, estruturado dentro de um 
modelo de conhecimento empresarial, em que os participantes assumem o 
papel de administradores de empresas (GOLDSCHMIDT, 1977, p.143). 

(...) exercício em que, num dado contexto empresarial se toma decisões 
econômicas válidas para um período de tempo fixado, são comunicados os 
resultados dessas decisões e então se tomam novas decisões para o 
período de tempo subsequente (ZOLL apud GODOY & CUNHA, 1997, p. 
98). 

Promovem vivências nas quais se procura trabalhar as dimensões de 
aprendizagem plena, ou seja, considera a integração das dimensões afetiva 
e cognitiva, tratando o participante como um ser pleno, racional e emocional 
(SAUAIA, 1997, p.14). 

Ferramentas de ensino baseadas, geralmente, em modelos matemáticos 
desenvolvidos para simular determinados ambientes empresariais 
considerando as principais variáveis que agem nestes ambientes 
(KOPITTKE, 2000). 

São exemplos de micromundos e neles as questões e as dinâmicas de 
complexas situações de negócios podem ser exploradas, ao se 
experimentarem novas estratégias e políticas para verificar o que poderia 
acontecer (SENGE, 2000, p.227). 

Conjunto de técnicas e de ferramentas que simulam situações de gestão de 
empresas e que se permite gerar e vivenciar fenômenos grupais onde os 
estados emocionais estão fortemente presentes. A vivência desses 
fenômenos grupais ligados à atividade empresarial se constitui numa 
poderosa alavanca para a aprendizagem gerencial (GABARDO, 2006, p.3). 

O desenvolvimento do primeiro simulador estratégico ou gerencial ou jogos 

de negócios que se fez a utilização de um computador foi o jogo Top Management 

Decision Game, desenvolvido nos EUA pela American Management Association, em 

1956. Na verdade, esse simulador foi uma adaptação para o ambiente empresarial 

de algumas aplicações já utilizadas em ambientes militares para a simulação de 

batalhas (HEMZO e LEPSCH, 2006). Logo, em 1957, houve a primeira aplicação de 

um simulador estratégico em sala de aula. Na University of Washington, com o 

Business Management Game, desenvolvido por McKinsey & Company (ROCHA, 

1997). 

A partir dos anos 60, principalmente com o avanço das tecnologias e das 

possibilidades de se desenvolverem simuladores mais complexos (com um maior 

número de variáveis e uma maior precisão de cálculos sofisticados), houve um maior 

interesse no tema entre executivos e acadêmicos das aplicações que vinham 

surgindo (HEMZO e LEPSCH, 2006). 

Os simuladores têm sido utilizados tanto em cursos de graduação e pós-

graduação, quanto em treinamentos de trainees e executivos de empresas, 

apresentando uma grande contribuição ao exercício da tomada de decisões e ao 

desenvolvimento de habilidades fundamentais à atividade eficaz de um executivo 
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(MARTINELLI, 1987). As aulas com simuladores têm uma boa aceitação pelos 

aprendizes pelo seu caráter lúdico, combinando satisfação e aprendizagem 

(SAUAIA, 1995).  

Os simuladores estratégicos são normalmente suportados por computadores 

e ajudam os aprendizes em processos de avaliação, treinamento e desenvolvimento. 

A partir deles, os aprendizes são estimulados a tomarem decisões em rodadas 

sucessivas e a acompanhar os resultados das suas decisões, estimulando a visão 

sistêmica e a capacidade de planejamento (GODOY & CUNHA, 1997). 

Para Gramigna (1993), além do aperfeiçoamento de habilidades técnicas, o 

simulador proporciona o aprimoramento das relações sociais entre as pessoas. As 

situações oferecidas modelam a realidade social e todos têm a oportunidade de 

vivenciar seu modelo comportamental e de tomada de decisão. Para atingir os 

objetivos, os jogadores passam por um processo de comunicação intra e intergrupal, 

em que é exigido que todos usem habilidades como: 

� Ouvir, processar, entender e repassar informações;  

� Dar e receber feedback de forma efetiva; 

� Discordar com cortesia, respeitando a opinião dos outros;  

� Adotar posturas de cooperação; 

� Ceder espaço para os colegas;  

� Mudar de opinião; Tratar ideias conflitivas com flexibilidade e neutralidade. 

Motomura (1980 apud GODOY & CUNHA, 1997: 97) enumera as fases de um 

jogo de empresas ou simulador de negócio: 

� Preparação : criação de um clima adequado, com um exercício, debate, ou 

mesmo alguma simulação. Esclarecimento do objetivo da dinâmica da 

simulação (jogo), como ele pode ajudar o curso, a atitude desejável, a 

atenção para certos comportamentos etc. 

� Instruções : definição de papéis, definição do cenário e regras do jogo. 

� Ensaio : em jogos complexos, faz-se uso de ensaios, para o "aquecimento" 

do grupo. 

� O jogo em si : o professor e eventuais coordenadores devem acompanhar 

o transcorrer do jogo, para observar pormenores da dinâmica para 

posterior discussão e para fornecer eventuais esclarecimentos aos 

participantes e monitorar o andamento do jogo. 
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� Análise do jogo : troca de percepções dos participantes sobre o que 

ocorreu, com comentários neutros do professor. Assegura envolvimento e 

assimilação. 

� Generalizações : o grupo envolvido procura transpor a vivência do jogo 

para situações da vida real. 

� Fecho e complementação : balanço geral do jogo pelo 

professor/orientador com um resumo das principais conclusões do grupo. A 

complementação a fornecer aos participantes deve ser um material que 

venha a reforçar o aprendizado recém obtido pelo grupo. 

 

3.3.2- Micromundos e o Laboratório de Aprendizagem Reflexiva 

 

Uma visão particular de aplicação dos simuladores estratégico de negócios 

ou gerenciais ou jogos de negócio são os mundos virtuais de Donald Schön (2000): 

O profissional opera em um mundo virtual, uma representação 
construída do mundo real da prática. Tal fato é significativo para a 
questão do rigor na experimentação. Em seu mundo virtual, o 
profissional pode jogar com alguns dos limites do experimento para 
teste das hipóteses que são inerentes ao mundo de sua prática. É 
por isso que sua habilidade de construir e manipular mundos virtuais 
é um componente crucial não apenas de sua habilidade de atuar de 
forma artística, mas também de experimentar rigorosamente. (p. 67) 

Segundo o autor, os mundos virtuais são contextos para a experimentação 

em que os aprendizes são estimulados a refletir sobre cenários representativos da 

prática. Na verdade, é um processo de construção, manutenção e uso de uma 

prática em um ambiente controlado e seguro. Esse tipo de prática ajuda no 

desenvolvimento da capacidade de refletir-na-ação, ou seja, do talento artístico dos 

aprendizes. 

Nesse trabalho, será chamado de Laboratório de Aprendizagem Reflexiva o 

ambiente laboratorial de aprendizagem, baseado nos mundos virtuais de Donald 

Schön (2000). 

 

3.3.2.1- Principais Benefícios de um Mundo Virtual 

 

Tendo em vista o conceito de Mundo Virtual de Schön (2000), podem-se 

destacar alguns benefícios centrais do Laboratório de Aprendizagem, no sentido de 
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prover algumas diretrizes básicas, recomendações estratégicas e referencias na 

estruturação do mesmo. 

Tendo em vista o conceito de Mundo Virtual de Schön (2000), foram 

destacados da própria obra Educando o Profissional Reflexivo alguns benefícios 

centrais que contribuirão como diretrizes e recomendações básicas para o 

Laboratório de Aprendizagem Reflexiva, a saber: 

1- É um meio para reflexão-na-ação; 

2- As próprias ações funcionam como experimento; 

3- O sujeito reflete sobre ações e contextos repetitivos e não-repetitivos; 

4- Limitações que impediram ou inibiram o experimento no mundo real são 

amplamente reduzidos no mundo virtual. Mas há experimento, reflexão, 

reorientação da ação; 

5- O sujeito reflete sobre os atributos da ação: se rápida ou dispendiosa, se 

tensa ou relaxada, etc.; 

6- O sujeito pode experimentar novos sistemas da ação; 

7- Ações que no mundo real podem ser demoradas, arriscadas, dispendiosas 

ou até violentas, podem ser experimentadas sem risco (imagem, 

economia, patrimônio, relacionamentos, etc.) no mundo virtual; 

8- O desenvolvimento da ação no mundo real dos experimentos pode tornar-

se cada vez mais irreversível e danoso nas consequências. No mundo 

virtual o sujeito pode tentar várias vezes, observar sistematicamente a 

ação (sobretudo se houver registro de vídeo), tentar novas estratégias e 

tentar novas sequências de ação, cujo aprendizado ajuda a corrigir erros e 

prevenir futuras consequências indesejadas; 

9- O tempo e o efeito do tempo do mundo virtual não é o resumo do mundo 

real. Eliminam-se ou transformam-se os elementos que produzem 

interrupções ou que causam ambiguidade e confusão para o desempenho. 

Segundos no mundo virtual podem significar horas, meses ou anos no 

mundo real;  

10- É possível experimentar novas combinações de elementos e atributos no 

mundo virtual, que são praticamente inseparáveis no mundo real; 

11- Para participar bem do experimento virtual, o sujeito precisa ser 

“iniciado” na linguagem, notações, gramática e regras operativas do 
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contexto, negócio e tarefas. Ele só poderá operar com o “jogo” virtual se 

souber as regras básicas daquele mundo virtual; 

12- Um bom “mundo virtual” fará o sujeito mover-se e refletir como se 

estivesse, de fato, num mundo real. Assim, é fundamental criar um 

modelo de transposição de real para o virtual com o máximo de 

transparência e fidedignidade; 

13- A qualidade da reflexão sobre valores, crenças, visões de mundo, 

suposições, tipos de lógica e padrões de prática os quais por ventura, 

venham a ser transferidos do experimento virtual para o mundo real – 

dependem do grau de verossimilhança e fidelidade do modelo proposto. 

A validade da transparência depende muito deste fator; 

14- Experimentar bem no mundo virtual ajuda no planejamento e aquisição 

de competências para o mundo real. A diminuição do risco no 

experimento do mundo virtual favorece a entrega e experimentação do 

aprendiz, que aciona novas competências para o mundo real; 

15- O sujeito do experimento no mundo virtual precisa aprender a distinguir, 

memorizar e recapturar o aprendizado estocado, sobretudo dos fatores 

restritivos da ação, para evitar repetir erros e riscos no mundo real; 

16- Numa dramatização, na forma de um jogo improvisado, os participantes 

aprendem a descobrir “propriedades de uma situação interpessoal e a 

refletir-na-ação sobre suas respostas intuitivas”, automáticas, 

recorrentes e inadequadas. 

17- Na improvisação de novas ações, os participantes podem “conduzir 

experimentos imediatos nos quais, tendo em vista que a improvisação 

tende a levar à execução, as fronteiras entre os mundos real e virtual 

possam tornar-se indefinidas” 

18- “Os mundos virtuais são contextos para a experimentação nas quais os 

profissionais podem suspender ou controlar alguns impedimentos 

cotidianos à reflexão-na-ação”; 

19- “Os mundos virtuais são representativos da prática”; 

20- A prática efetiva (1) de construção, (2) de manutenção e (3) de uso 

(reflexivo) de mundos virtuais “desenvolve a capacidade para a reflexão-

na-ação que chamamos de talento artístico”.  
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3.3.2.2- Como Estruturar um Experimento Virtual1 

 

Schön (2000) também faz recomendações para a estruturação de um 

experimento virtual (Laboratório de Aprendizagem Reflexiva). Essas recomendações 

e reflexões do autor são sintetizadas, neste trabalho, em oito passos essenciais: 

1- Deve representar ao máximo as características essenciais da prática do 

mundo real; 

2- Deve ajudar os sujeitos a experimentar sem riscos, variar o ritmo da ação 

e o foco da tarefa e permitir repetir, avaliar e reorientar ações que julguem 

ineficazes; 

3- Deve ter escopo abrangente de experimentação para evitar os riscos de 

“limitação dos elementos de prática” (pragmatismo instrumental); 

4- Deve ser legítima para a cultura do aprendiz: linguagem, normas, rituais, 

regras operativas, mais flexíveis para a abertura à reflexão e à mudança; 

5- Deve ser uma combinação elegante entre o rigor científico e a flexibilidade 

no uso do talento; 

6- Deve favorecer a (1) reflexão-na-ação ao lado da (2) instrução e 

aprendizagem no fazer; 

7- Deve ser de intensa reflexão sobre os padrões interativos das pessoas na 

prática profissional; 

8- Deve ser aberta e corajosa como perspectiva de análise da teoria-em-uso 

dos participantes aprendizes, sobretudo dos instrutores.  

 

                                                 
1 Paráfrases, citações e extratos das páginas 67 a 70, de Educando o Profissional Reflexivo. 
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3.3.3- Processo Laboratorial de Aprendizagem com Si muladores Estratégicos 

de Negócios 

 

 
 

Figura 04 : Processo laboratorial de aprendizagem com simuldores gerenciais 
 

Esta seção tem como objetivo mostrar um processo de Laboratório de 

Aprendizagem Reflexiva que respeite os oito passos recomendados por Donald 

Schön (2000). Para tal, usou-se como base um processo definido e aplicado por 

Valença (2007, 2009) e apresentado na Figura 04, acima ilustrada. 

 
[1] Negociação das regras de convivência e das expe ctativas:  o primeiro 

passo é definir as regras de convivência básica. Estas regras deverão ser sugeridas 

e acolhidas pelo próprio grupo e tidas como essenciais para o sucesso do processo. 

A negociação das premissas de trabalho e de relacionamento é de suma importância 

para a boa condução do laboratório, uma vez que serão expostos e alinhados os 

estilos e as preferências das pessoas que irão trabalhar juntas, num tipo de 

atividade que não é comum a elas. Nessa etapa, também serão mapeadas as 

expectativas de aprendizado das pessoas e, por fim, elaborada uma estratégia 

efetiva entre equipes de trabalho e os mediadores no tocante à realização e o 

alcance dos anseios. 

[2] Apresentação do seminário:  nesta etapa, o instrutor responsável pela 

mediação do laboratório tem a tarefa de apresentar aos participantes todos os 

procedimentos. Trata-se de uma apresentação breve e visa deixar as equipes à 

vontade com o processo e ambientá-las com a infraestrutura. 
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[3] Apresentação da ferramenta:  este momento é reservado para que o 

instrutor realize a apresentação do simulador que será utilizado pelas equipes 

durante o seminário. Podem ser mostrados slides contendo uma introdução teórica 

sobre simuladores antes de apresentar as funcionalidades do simulador a ser 

utilizado. Esta apresentação deve ser alternada com a execução do simulador em 

tempo real, de modo a mostrar os movimentos básicos a serem realizados pelos 

participantes. Uma das mais importantes funções desta etapa é contextualizar as 

equipes com o ambiente de simulação (tipo de empresa, áreas de atuação, papéis e 

responsabilidades, outros). 

[4] Rodada de reconhecimento:  a rodada de reconhecimento é o momento 

em que as equipes começam a usar, de fato, o simulador, quebrando a barreira 

inicial de usabilidade. O objetivo desta rodada é a familiarização dos participantes 

com o simulador, suas regras e funcionalidades. Esta etapa é muito importante, uma 

vez que a maior parte das pessoas não tem o hábito de utilizar este tipo de 

ferramenta ou metodologia. As dúvidas sobre o funcionamento técnico do simulador 

são contempladas nesta etapa. 

[5] Simulação: 

[5.1] Planejamento estratégico da equipe:  as equipes deverão elaborar 

sua estratégia, a partir da definição de objetivos e metas, e de alguns indicadores de 

desempenho estratégico definidos no simulador. Também deverão ser planejados 

roteiros estratégicos, ou seja, a visão das equipes dos caminhos a serem seguidos, 

durante o processo de gestão da empresa virtual. 

[5.2] Rodada de simulação:  a rodada de simulação refere-se ao período 

em que as equipes estão de fato atuando como no simulador, elaborando 

estratégias, planejando e tomando decisões. Enquanto interagem entre si e com o 

simulador, os participantes aprimoram suas técnicas e as decisões tornam-se cada 

vez mais consistentes. Cada rodada de simulação se faz num tempo real de jogada 

que corresponde a um tempo virtual à frente da empresa fictícia. Ao final de cada 

rodada de simulação são realizados fóruns técnicos (a fim de socializar o 

conhecimento e nivelar o desempenho dos participantes) e comportamentais (a fim 

de fazer reflexões importantes sobre os comportamentos dos participantes durante o 

processo de tomada de decisão). 

 [5.3] Fórum comportamental:  esta etapa é reservada para que as equipes 

interajam sobre seu desempenho do ponto de vista comportamental. É 
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recomendado o uso de indicadores, a partir dos quais se pode acompanhar e avaliar 

os aprendizes de maneira mais efetiva. Outro ponto essencial é que esses 

indicadores sejam levantados a partir de dados diretamente observados, ou seja, em 

cima dos comportamentos revelados nas ações dos aprendizes; essa característica 

aumenta a precisão da avaliação e torna o processo mais justo e rigoroso. É 

importante que essa atividade seja mediada por um instrutor experiente que consiga 

promover uma interação colaborativa e investigativa das experiências mais bem-

sucedidas naquele laboratório. 

[5.4] Fórum de comunicação técnica e comportamental : esta etapa é 

reservada para que as equipes com os melhores desempenhos exponham suas 

estratégias em plenária, detalhando as decisões tomadas durante a rodada de 

simulação. A realização desta atividade objetiva a socialização do conhecimento 

adquirido pelos subgrupos, de forma a gerar o aprendizado coletivo e nivelar as 

equipes no que diz respeito às questões técnicas do simulador. Além disso, o 

instrutor realiza a análise de cada uma das jogadas apresentadas mediante 

relatórios fornecidos pelo simulador, fazendo reflexões importantes sobre suas 

estratégias e seus mapas de decisão. É importante ressaltar que o objetivo principal 

do fórum não é estimular a competição, mas o aprendizado social cooperativo. Desta 

forma, o fórum pode estender-se de modo a dar oportunidade a todas as equipes 

falarem e discutirem suas jogadas. A intenção é que todas as equipes melhorem 

suas estratégias de ação a partir dos acertos e erros dos outros. 

[6] Premiação:  durante a etapa são entregues os prêmios às equipes que 

melhor se colocaram de acordo com as regras estabelecidas, em um momento 

bastante descontraído. Vale destacar que os prêmios devem ser simbólicos! Muito 

embora a etapa de premiação tenha um caráter simbólico, deve ocorrer somente 

quando for previamente negociada, pois se trata de um seminário de aprendizagem 

e não tem caráter competitivo. É importante destacar que sejam escolhidos aspectos 

que todos considerem justos para a seleção das regras que definirão os campeões. 

[7] Avaliação final:  trata-se de um momento de uma avaliação geral sobre a 

dinâmica trabalhada no laboratório e, também, sobre a aprendizagem com o 

simulador. Nesta etapa, todos participam (instrutor e equipes) com suas opiniões e 

pontuações, ressaltando os aspectos que lhes chamaram mais a atenção. A ideia é 

ampliar o processo de aprendizagem e refinar/aperfeiçoar a metodologia a partir 

desse feedback. 
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3.4- O GERENTE DE PROJETOS E SEU DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar uma visão sobre o papel dos gerentes 

de projetos, suas competências pessoais para uma boa performance e o seu 

processo de formação. A discussão se concentra em torno das referências e 

conceitos do Project Management Institute (PMI). 

 

3.4.1- Introdução e Uma Visão Geral Sobre o Projeto  

 

Um dos grandes desafios dos gestores e executivos modernos é manter nas 

suas respectivas organizações uma estrutura gerencial organizada de trabalho 

profissional, haja vista a velocidade com que as mudanças vêm ocorrendo nos mais 

variados cenários (culturais, tecnológicos, políticos, econômicos, sociais). 

Atualmente, atingir bons resultados em projetos está fortemente associado a 

acompanhar essas mudanças globais, contemplando as principais demandas e 

particularidades desses cenários (KERZNER, 2001). 

Nesse contexto, emerge fortemente uma cultura de realizar projetos de 

forma sistemática, otimizando seus resultados, por meio da minimização de custos 

gerais e tempo de entrega, bem como da maximização da qualidade e satisfação de 

todos os stakeholders (KERZNER, 2001). 

Para o PMI (2008), projeto é um empreendimento provisório com objetivos e 

metas pré-definidas, executado e controlado por gerente(s), a fim de produzir um 

produto ou serviço único com limitação de custo, prazo e padrões de qualidades. Um 

projeto pode envolver poucas ou até milhares de pessoas. 

Dinsmore e Cavalieri (2003) e o próprio PMI (2008) apontam a característica 

temporária do projeto, destacando que o mesmo deverá possuir início e fim e que 

estes variam de acordo com sua complexidade. As referidas fontes afirmam que o 

projeto chega a seu fim quando alcança seus objetivos, ou os objetivos se tornam 

inatingíveis, ou o mercado muda o foco, ou a oportunidade que havia sido aberta 

não é mais necessária. A equipe do projeto também tem um caráter temporário, pois 

é formada no início do empreendimento, podendo ser grande ou pequena, sendo 

desfeita ao término do projeto. Por fim, vale ressaltar que o produto do projeto, 

geralmente, não possui essa característica temporária. 
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3.4.2- O Gerenciamento de Projetos e o Papel do Ger ente, na Visão do PMI 

 

Em meio a essa tendência de adoção de projetos nas organizações e na 

academia, surge, no final dos anos 1960, o Project Management Institute (PMI), uma 

associação sem fins lucrativos, cujo principal objetivo é difundir os conhecimentos de 

gerenciamento de projetos no mundo, de forma a promover ética e profissionalismo 

no exercício desta atividade (MARTINS, 2003; PMBOK, 2008). 

Prado (2000) diz que, na verdade, desde o início dos anos 60 do século 

passado, o gerenciamento de projetos foi formalizado, contudo, somente após o 

surgimento do PMI que seu processo de consolidação se deu de forma efetiva. 

Atualmente, o PMI é a maior associação profissional de gerência de projetos do 

mundo, com mais de 500 mil membros espalhados por mais de 185 países (PMI-SP, 

2010). 

Uma das iniciativas mais significativas do PMI, que até hoje embasa as 

principais diretrizes no âmbito de gerenciamento de projetos, foi, em 1987, a 

produção da primeira versão do PMBOK® (Project Management Body of 

Knowledge). O PMBOK® é um guia que serve até hoje como referência básica de 

conhecimento e boas práticas de gerenciamento de projetos, constituindo-se em um 

padrão mundial, aceito pelas mais reconhecidas comunidades, inclusive pela ANSI 

(American National Standard Institute) (VIEIRA, 2002). 

De acordo com o PMBOK (2008), o gerenciamento de projetos é a aplicação 

de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim 

de atender aos seus requisitos pré-estabelecidos. Esses conhecimentos e práticas 

são em torno de nove áreas de conhecimento (Integração, Escopo, Tempo, Custo, 

Qualidade, Recursos Humanos, Comunicações, Riscos e Aquisições) e em quatro 

grupos de processos (iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle 

e encerramento). 

Em relação à profissão de gerenciamento de projetos, o PMBOK (2008) diz 

que a mesma requer um amplo conjunto de conhecimentos, utilizado por 

profissionais e acadêmicos que se dedicam ao seu desenvolvimento e à sua 

aplicação prática. A base desse conhecimento é formada por diversas práticas já 

maturadas e consolidadas no mercado, como também a partir práticas que ainda 

não foram devidamente incorporadas, mas que possuem aplicabilidade ao 
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gerenciamento de projetos. Nessa perspectiva, o papel de gerenciar um projeto 

basicamente inclui: 

� Identificação das necessidades; 

� Estabelecimento de objetivos claros e alcançáveis; 

� Balanceamento das demandas conflitantes de qualidade, escopo, tempo 

e custo; 

� Adaptação das especificações, dos planos e da abordagem às diferentes 

preocupações e expectativas das diversas partes interessadas. 

Na visão do próprio PMBOK (2008), o gerente de projeto e sua equipe são 

responsáveis tanto pela escolha dos processos que devem ser utilizados em 

determinados momentos do projeto, quanto pelas pessoas que devem ter a 

responsabilidade para acompanhar a utilização dos processos, para que assim 

possam ser alcançados os objetivos desejáveis do projeto. 

Meredith et al. (1995) dizem que um gerente tem a principal função de 

monitorar o progresso do empreendimento e acompanhar possíveis desvios que o 

mesmo pode tomar e afetar umas das áreas da reconhecida “restrição tripla” – 

(escopo, tempo, custo). Projetos de qualidade entregam o produto, serviço ou 

resultado solicitado dentro do escopo, no prazo e dentro do orçamento. A relação 

entre esses fatores ocorre de tal forma que se algum dos três fatores mudar, pelo 

menos outro fator será afetado. Ainda de acordo desses autores, segue uma visão 

ilustrativa relacionando essas três variáveis, a partir da Figura 05: 

 
Figura 05 : Relação entre desempenho, custo e prazo 
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3.4.3- O Processo de Formação do Gerente e a Cresce nte Exigência do 

Mercado por Certificações 

 

Em vista a toda essa complexidade no gerenciamento de projetos e a 

tendência dessa abordagem nas organizações, têm-se aumentado as exigências 

aos gerentes de projetos, os quais necessitam estar cada vez mais preparados. Em 

1984, foi introduzido pelo PMI um processo de certificação internacional em 

gerenciamento de projetos, visando uma padronização qualificada do conhecimento 

teórico e prático dos profissionais de gerenciamento de projetos (TERRIBILI e 

RAPHAEL, 2006). 

O respectivo certificado corresponde ao PMP® (Project Management 

Professional). Para a obtenção do mesmo, faz-se necessário: educação formal, 

experiência comprovada na área (4.500 horas entre os últimos 3 e 6 anos, se o 

candidato possuir diploma de licenciatura ou bacharelado; caso contrário, são 

necessárias 7.500 horas de experiência entre os últimos 5 e 8 anos), educação 

continuada nas disciplinas de gerência de projetos, adesão ao Código de Conduta 

Profissional do PMI® e aprovação no exame de certificação. Desta forma, os 

profissionais que utilizam a sigla PMP® em seguida ao seu nome atendem a todos 

estes requisitos (TERRIBILI e RAPHAEL, 2006).  

Atualmente, o número de gerentes de projetos certificados vem aumentando 

bastante, haja vista a consolidação do PMI como instituição disseminadora da 

prática, tal como das crescentes demandas mercadológicas por profissionais que 

detenham um conhecimento mais especializado. O Estudo de Benchmarking em 

Gerenciamento de Projetos 2009, realizado pelo PMI - Chapter brasileiro, com 300 

empresas brasileiras de diversos portes e de diversos setores, aponta essa 

tendência de crescimento e aceitação.  
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Figura 06 : Exigência das empresas por gerentes de projetos com certificação PMP® 

 

Este estudo aponta que a grande maioria das empresas tem uma boa 

aceitação para as certificações, conforme ilustrado pela Figura 06, acima. Das 300 

pesquisadas, apenas 18% se posicionaram com indiferença em relação às 

certificações. Das 82% favoráveis, 6% consideram a certificação um requisito 

essencial, 15% têm interesse em aderir essa exigência e as 61% restantes 

consideram a certificação um item diferencial (PMI, 2009). 

 

 

Figura 07 : Grau de investimento das empresas para certificar seus gerentes de projetos em PMP® 
 

O estudo de Benchmarking também mostra uma tendência das empresas 

para a certificação de projetos, a partir de algumas estatísticas sobre a formalização 

dos programas de certificação PMP do PMI. De acordo com a Figura 07, a pesquisa 
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revelou que 16% das empresas possuem um programa formal e que 43% não têm 

algumas iniciativas, mas pretendem formalizar. Esses números mostram que 

existem uma preocupação e o interesse das próprias empresas em assumir parte da 

formação profissional de seus funcionários (PMI, 2009). 

 

 
Figura 08 : Exigência das empresas por fornecedores que possuam  gerentes de projetos com 

certificação PMP® 
 

Outra dimensão interessante sobre as exigências do mercado são os 

fornecedores. A pesquisa mostra que há uma inclinação favorável para fornecedores 

que possuem certificações. Cerca de 80% têm exigências ou preferências para 

empresas fornecedoras que possuem gerentes com PMP. Apenas 21% dizem que a 

certificação é indiferente, em relação aos fornecedores (PMI, 2009). 

 

 
 

Figura 09 : Perfil dos profissionais que atuam como gerente de projetos 
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A pesquisa também revela que a grande maioria dos gerentes de projetos 

certificados possui um perfil mais técnico do que generalista. Conforme se pode 

observar na Figura 09, cerca de 67% têm um perfil absolutamente técnico ou com 

pouco grau generalista (PMI, 2009).  

Fazendo um contraponto desse estudo de Benchmarking com a visão de 

Schön (2000), pode-se inferir que existe um traço entre a cultura pragmática das 

certificações e o perfil técnico e racional dos profissionais. 

Nesse contexto, Carbone e Gholston (2004) destacam a importância de se 

desenvolver programas de desenvolvimento profissional mais efetivo para os 

gerentes de projetos, respaldados numa epistemologia prática em que o 

aprendizado ocorra enquanto se trabalha. Os autores também enfatizam que, 

apesar da aprendizagem prática com o dia a dia ser reconhecidamente a melhor 

forma de aprender, existe um grande desafio de conciliá-los com os treinamentos 

formais, seja na academia, seja nas organizações. 

Ainda nesse contexto de formação profissional em gerenciamento de 

projetos, serão apresentados alguns indicadores de uma pesquisa realizada, em 

2004, em que foram avaliadas várias instituições norte-americanas de educação 

profissional de gerenciamento de projetos. Essas instituições são orientadas pelo 

modelo de educação e prática do gerenciamento de projetos do PMI, tal qual no 

Brasil. Nessa pesquisa, foram avaliados 30 programas de graduação e 120 

programas de certificação em gerenciamento de projetos, todos nos Estados Unidos, 

além de 7 grandes empresas (CARBONE e GHOLSTON, 2004). 

Nos cursos oferecidos na graduação, percebe-se pouca variação em relação 

às ementas, a maioria cobrindo as nove áreas de conhecimento definidas pelo 

PMBOK (2008) e um foco nas competências técnicas. Em relação aos cursos e 

treinamentos focados nas certificações, também se constatou uma ementa bastante 

semelhantes aos programas de graduação. A certificação PMP, do PMI, foi apontada 

como a certificação mais reconhecida (CARBONE e GHOLSTON, 2004). 

As empresas avaliadas se apresentam sem um padrão estruturado para os 

processos de treinamento em gerenciamento de projetos. Algumas possuem 

treinamentos formais internos, outras utilizam programas externos de treinamento ou 

certificação (CARBONE e GHOLSTON, 2004). 

Outro ponto importante da pesquisa é em relação à experiência profissional, 

35% dos gerentes que participaram da pesquisa na internet afirmaram ter mais de 
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15 anos em gerência de projetos. Apenas 12% possuem nível superior em gerência 

de projetos e 87% possuem graduação em outras áreas, sendo 55% de engenharia 

e ciências. Isto confirma que a maioria das posições de gerentes de projeto é 

baseada em carreiras e preparações técnicas. A maioria das organizações não 

requer treinamento uma vez que 73% dos respondentes afirmaram que não era 

exigido hora alguma de treinamento por ano pela organização. Da mesma forma, 

mais de 85% tiveram menos de quatro dias de treinamento por ano e pouco mais 

que 11% perceberam treinamentos extensivos ou compreensivos na organização 

(CARBONE e GHOLSTON, 2004). 

A pesquisa, por fim, conclui que as organizações não estão desenvolvendo 

seus gerentes de projeto de maneira adequada, uma vez que apenas 41% dos 

gerentes estão satisfeitos com seus respectivos processos de formação profissional 

(CARBONE e GHOLSTON, 2004). 

A pesquisa de Carbone e Gholston (2004), apesar de ter sido antes do 

Benchamarketing (2009) e com instituições norte-americanas, possui grande 

simetria com a realidade brasileira, uma vez que trabalha sob as mesmas diretrizes 

do PMI. Já em 2004, se apontavam investimentos e tendências de formação de 

perfis mais técnicos dos gerentes de projeto, bem como um considerado grau de 

insatisfação dos mesmos com os processos de formação profissional. Essas 

tendências vêm se confirmando nas pesquisas de Benchmarking do PMI realizados 

no Brasil nos últimos anos. 

 

3.4.4- Competências pessoais do gerente de projetos  e o PMCD Framework 

 

Inicialmente, as exigências para a seleção dos gerentes eram apenas em 

relação às competências técnicas. Contudo, a evolução da disciplina do 

gerenciamento de projetos e, consequentemente, da profissão do gerente de 

projetos tem estimulado iniciativas de instituições regulamentadoras de 

gerenciamento de projetos (como o PMI), pesquisas na academia e atratividade da 

indústria (FERREIRA e CONSTANTINO, 2006). 

Ferreira e Constantino (2006) dizem que selecionar e preparar gerentes de 

projetos ainda é um desafio de grande complexidade, e essas iniciativas dos mais 

diversos interessados têm fomentado estudos relacionados a perfis de 

personalidade, capacidade de construção de times, gerenciamento de conflitos, 
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capacidade de trabalhar a reação de pessoas às mudanças organizacionais, dentre 

outras. Na visão do autor, para que o gerente de projetos atue efetivamente, é 

preciso estar bem preparado, tanto em nível de competências técnicas, quanto em 

nível de competências comportamentais ou pessoais. 

Nesse contexto do desenvolvimento profissional do gerente de projetos, o 

PMI vem patrocinando, desde 1998, o Project Management Competency 

Development Framework (PMCD), que identifica o conjunto de habilidades 

necessárias para o sucesso do indivíduo na prática do gerenciamento de projetos. 

Assim, o PMI (2007) apresenta-se como um importante e reconhecido instrumento 

de apoio para a definição, avaliação e desenvolvimento de competências do gerente 

de projetos.  

As competências definidas pelo PMI (2007) são divididas em duas 

categorias: 

� Competência de Performance : é o que o gerente de projeto é capaz de 

fazer ou realizar, aplicando seus conhecimentos de gerenciamento de 

projetos. 

� Competências Pessoais : são aqueles comportamentos, atitudes e 

características de personalidade fundamentais que contribuem para a 

capacidade de uma pessoa para gerenciar projetos. 

O foco deste trabalho está no conjunto de competências pessoais, uma vez 

que os objetivos da pesquisa privilegiam a dimensão comportamental e tácita do 

conhecimento dos gerentes de projetos. O detalhamento dessa perspectiva das 

competências pessoais, de acordo com o PMI (2007), será apresentado nos 

seguintes tópicos. 

� Finalidade das competências pessoais; 

� Estrutura de competências pessoais; 

� Critérios pessoais e tipos de evidências. 

Os três respectivos tópicos terão como referência o PMI (2007). 

 

3.4.4.1- Finalidade das Competências Pessoais 

  

O gerenciamento de projetos é uma profissão orientada a pessoas, logo, é 

fundamental que os gerentes de projetos possuam habilidades que permitam uma 

interação efetiva com os membros da equipe e demais stakeholders. Assim, 
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melhorias nas competências pessoais aumentam a capacidade do gerente de 

projetos para desempenhar suas funções. Nesse sentido, o PMI (2007) oferece 

algumas diretrizes que ajudam no processo de avaliação e desenvolvimento dessas 

competências. 

 

3.4.4.2- Estrutura das Competências Pessoais 

 

As competências pessoais são agrupadas nas seis seguintes competências 

ou unidades de elementos: 

� Comunicação : efetivamente trocas precisas e adequadas, e informações 

relevantes com as partes interessadas por meio de métodos adequados. 

� Liderança : guia, inspira e motiva os membros da equipe e outros 

participantes do projeto para gerenciar e solucionar os problemas para 

alcançar efetivamente objetivos do projeto. 

� Gestão : efetivamente administra o projeto por meio da implantação e 

utilização dos recursos humanos, materiais, financeiros, intelectuais e 

intangíveis recursos. 

� Habilidade Cognitiva : aplica-se uma profundidade adequada de 

percepção, discernimento e julgamento para direcionar efetivamente um 

projeto num ambiente de mudança e evolução. 

� Eficácia : produz resultados desejados, usando-se recursos, ferramentas e 

técnicas em todas as atividades de gerenciamento de projetos. 

� Profissionalismo : atende a um comportamento ético regido pela 

responsabilidade, respeito, justiça e honestidade na prática do projeto 

gestão. 

 

 
 

Figura 10 : Competências pessoais PMI (2007) 
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3.4.4.3- Critérios de Performance e Tipos de Evidências 

 

O PMI (2007) também define uma estrutura hierárquica para explicar a 

definição da competência. Essa estrutura é formada por 4 componentes essenciais: 

� Unidades de competências: 

� Elementos: 

� Critérios de performance: 

� Tipos de evidência: 

 
 

Figura 11 : Unidades de competências pessoais PMI (2007) 
 

A Figura 11 acima ilustrada mostra as seis unidades de competências, 

contemplando seus respectivos elementos: 

 

 
 

Figura 12 : Estrutura de elementos de competência PMCD (2007) 
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Em mais detalhes, a Figura 12 acima mostra, de maneira exemplificada, a 

visão de um elemento, acompanhado de seus respectivos critérios de performance e 

tipos de evidências: 

Assim, a partir da leitura das Figuras 11 e 12, pode-se afirmar que cada 

unidade de competência é composta por vários elementos que refletem as 

atividades necessárias para uma boa atuação do gerente de projeto. Por sua vez, 

cada elemento é descrito por um conjunto de critérios de performance que servem 

como indicadores de especificação das ações necessárias para se demonstrar o 

desempenho competente. Por fim, cada critério de performance possui um conjunto 

de tipos de evidências que, na verdade, servem de provas para mostrar que a ação 

foi concluída e, assim, constatar a competência. 

Vale reforçar que os tipos de evidências, apesar de serem bons 

instrumentos de acompanhamento e avaliação das competências pessoais do 

gerente de projeto, são apenas exemplos típicos/genéricos de situações. O próprio 

PMI (2007) também destaca a complexidade de se descrever/mostrar/provar um 

comportamento humano. Nesse sentido, esses tipos de evidência não devem ser 

vistas apenas de forma descritiva, mas normativa. 

O PMI (2007) também diz que o framework, apesar de ser esse instrumento 

importante na utilização da avaliação de gerente de projetos, não define ferramentas 

específicas para avaliar de forma objetiva os critérios e variáveis definidas na 

categoria das competências pessoais. Assim, é fundamental que em processos de 

avaliação e desenvolvimento de competências pessoais, sejam definidos critérios 

objetivos, respaldados em ferramentas de análise consistentes, a fim de evitar 

vieses subjetivos e comprometer a qualidade do trabalho (FERNANDES e SILVA, 

2007). 
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7- METODOLOGIA 

 

4.1-   ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Para GIL (1999), o método científico é um conjunto de processos, operações 

mentais e técnicas que se devem empregar numa investigação. Em outras palavras, 

o autor diz que o método científico é a linha de raciocínio adotada no processo de 

pesquisa. Assim, a escolha do método e das técnicas adequadas para cada caso 

depende de vários fatores, como o objetivo e o tipo da pesquisa. 

Nessa perspectiva, Roesch (1999) diz que não existe um método único e 

específico para determinadas pesquisas; no entanto, deve-se haver uma coerência 

com o problema proposto, os objetivos do projeto e outras limitações práticas de 

tempo, custo e disponibilidade dos dados. O autor se refere ainda à coerência que 

se deve haver entre a abordagem, método e as técnicas de coleta e análise dos 

dados. 

 

4.1.1- Escolha do Método 

 

Motivado pela questão central da pesquisa que aborda o fenômeno da 

aprendizagem (gerencial e comportamental) a partir de um laboratório prático e 

reflexivo para equipes de projetos, foi escolhida a abordagem de estudo de caso. 

Segundo Montanari (2005), os estudos de caso têm características 

exploratória, descritiva e de avaliativa, pois o que se busca é a obtenção de 

conhecimentos sobre o fenômeno em questão e, consequentemente, um maior grau 

de familiarização com o referido tema, tornando-o mais claro. Seguem algumas 

justificativas, de acordo com a visão desse autor: 

� Descritiva : porque será conduzida de forma a apresentar os dados com a 

máxima fidelidade que se encontram; 

� Exploratória : no sentido em que se pretende encontrar os elementos 

necessários que permitam alcançar os resultados almejados; e, 

� Avaliativa : no sentido de que se propõe a estabelecer comparativos que 

permitam identificar fatores que demonstrem a melhora do desempenho 

organizacional. 
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Eisenhardt et al. (1989) diz que o estudo de caso constitui-se como uma 

estratégia de pesquisa que se preocupa em entender a dinâmica presente em 

conjuntos individuais. Assim, estudos de caso podem envolver um único caso como 

também casos múltiplos e numerosos níveis de análise. 

Para Yin (1994), um estudo de caso pode ser entendido como uma 

estratégia de pesquisa que compreende e abrange não só métodos de coleta de 

dados, mas também de análise dos resultados. Assim, o estudo de caso não se 

restringe somente às táticas de coleta ou modelagem do problema, mas como uma 

estratégia de pesquisa com elementos que se alternam de acordo com as possíveis 

variações do trabalho. Yin (2001) destaca, ainda, que o principal uso dos estudos de 

caso está relacionado a respostas a questões do tipo “como” e “por que”, quando o 

pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em 

fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. 

Eisenhardt et al. (1989) ainda destaca que o estudo de caso pode utilizar 

técnicas de coleta de dados como arquivos, entrevistas, questionários e 

observações e a evidência do trabalho pode ser quantitativa ou qualitativa, 

dependendo da intenção do autor da pesquisa. Ainda em relação às fontes de 

evidências com as quais o pesquisador pode trabalhar num estudo de caso, Yin 

(2005) destaca seis tipos fundamentais: (1) documentação; (2) registro em arquivos; 

(3) questionamentos; (4) observações diretas; (5) observações dos participantes; (6) 

artefatos físicos. O autor destaca, ainda, que essas fontes são complementares e 

não possuem vantagens indiscutíveis umas sobre as outras, porém, quanto mais 

fontes forem utilizadas, melhor para o estudo de caso. 

Vários outros autores discutem o uso da estratégia de estudo de caso como 

forma de atingir diferentes objetivos: permitir alguma descrição (KIDDER, 1982, apud 

EISENHARDT, 1989), testar alguma teoria (PINFIELD, 1986; ANDERSON, 1983, 

apud EISENHARDT, 1989) ou elaborar alguma teoria (GERSICK, 1988, apud 

EISENHARDT, 1989). Este trabalho se localiza no primeiro objetivo descrito, uma 

vez que pretende descrever uma situação pouco conhecida. 
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4.1.2-  Justificativa da Escolha e Especificação do  Caso 
 

O Estado de Pernambuco apresenta-se como um destaque internacional em 

relação ao fomento e criação de empresas de base tecnológicas. Essas ações se 

dão em grande parte, a partir das incubadoras de empresas. Atualmente são 

dezesseis incubadoras em todo o Estado. 

Nesse contexto, o ambiente escolhido para a realização do estudo de caso é 

o de empresas embarcadas no INCUBATEP, Incubadora de Empresas de Base 

Tecnológica do ITEP, Instituto de Tecnologia de Pernambuco.  

O INCUBATEP foi criado em 1990, sendo a primeira incubadora do Estado 

de Pernambuco e tem como objetivo apoiar o desenvolvimento e a consolidação de 

empresas inovadoras de base tecnológica, contribuindo para a criação de uma 

cultura empreendedora e o fortalecimento da economia do Estado, mediante 

fornecimento de infraestrutura de apoio ao desenvolvimento de novos produtos e 

serviços (ITEP, 2010). 

Atualmente, a incubadora possui 23 empresas associadas, que prestam os 

seguintes serviços: Assessoria de projetos, Assessoria de planejamento, Assessoria 

de negócios, Assessoria de comunicação, Assessoria jurídica, Assessoria de design, 

Suporte em informática, Avaliação de empresas, Assessoria em registro de marcas e 

patentes (ITEP, 2010). 

O estudo de caso contou com a presença de quatro empresas que se 

assemelham por (1) serem de pequeno porte; (2) terem quadro de funcionários, 

variando de 8 a 20 pessoas; (3) serem da área de tecnologia da informação e (3) 

participarem de um processo de incubação. 

A seleção das empresas para o estudo de caso não segue nenhum critério 

de amostragem probabilística, sendo utilizada uma amostragem intencional das 

empresas embarcadas no INCUBATEP, uma vez que qualquer uma atende aos 

objetivos presentes no Quadro 03. 

Cada uma das quatro empresas participantes foi representada por uma 

equipe de quatro a cinco pessoas, dentre as quais uma era um gerente de projetos. 

O grupo dos quatro gerentes caracterizou-se pelo seguinte perfil: (1) 3 homens e 1 

mulher; (2) mais de três anos de experiência com gerenciamento de projetos; (3) 

conhecimento em PMBOK, apesar de não possuírem a certificação PMP; (4) idade 

entre 22 e 30 anos e (5) formação superior. 
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Quadro 03 : Critérios e justificativas da abordagem metodológica 

CRITÉRIOS JUSTIFICATIVAS  
Empresas de base tecnológica incubadas 
numa mesma instituição 

Proximidade física, integração institucional e 
relacionamento interpessoal. 

Estrutura de produção orientada a gestão de 
projetos 

Adequada suficientemente para um laboratório 
em torno dos protocolos de gestão de projetos. 

Empresas com necessidades de 
desenvolvimento gerencial 

Demandantes e interessadas por um processo 
de aprendizagem gerencial. 

 

4.1.3- Unidade de Análise 
 

Segundo Yin (2001), o estudo de caso deve ser entendido quanto à escolha 

de sua unidade de análise. Como unidade de análise entende-se a forma de 

parametrizá-la e fazer leituras específicas de casos diferentes, a partir da mesma 

ótica. Para o autor, a definição da unidade de análise está relacionada diretamente à 

maneira como as questões iniciais da pesquisa foram definidas. 

Nesta pesquisa, cada caso será representado por uma equipe de projetos de 

empresas incubadas no INCUBATEP. A unidade de análise, de acordo com a 

Quadro 03, foca nos (1) desempenhos técnicos e comportamentais no laboratório de 

aprendizagem, bem como (2) na satisfação da aprendizagem dos gerentes e de 

suas equipes. 

Cada variável da unidade deverá ser pesquisada, a partir de instrumentos de 

coleta de dados específicos para alcançar o nível de detalhe esperado de acordo 

com os objetivos da pesquisa, que visam complementar-se. Seguem, assim, na 

Quadro 03, as unidades de análise com seus respectivos instrumentos de coleta: 
 

Quadro 04 : Unidades de análise e instrumentos de coleta da pesquisa 

UNIDADES DE ANÁLISE  INSTRUMENTOS/MEIOS DE COLETA DE DADOS  

Desempenho comportamental do gerente 
Indicadores de desempenho comportamental do PMCD/PMI 
embutidos no sistema de avaliação de desempenho gerencial 

Desempenho técnico de gestão da equipe Indicadores de desempenho técnicos embutidos no simulador 
Expressão de satisfação de aprendizagem 
pelos gerentes com o processo de 
avaliação dos subordinados e mentoria 
dos coordenadores do laboratório 

Respostas abertas e espontâneas ao questionário de 
avaliação final 

Expressão de satisfação de aprendizagem 
pelos demais integrantes 

Depoimentos espontâneos e públicos ao final do laboratório 

 

4.1.4- Etapas da Pesquisa 
 

Mintzberg (1979) destaca que, num processo de construção teórica, é 

fundamental que o pesquisador tenha um foco muito bem definido, com o objetivo de 

coletar especificamente e sistematicamente os dados que lhe interessam. O autor 
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diz também que essa clareza e coerência são mais importantes do que o grau de 

complexidade da amostra. 

Nesse sentido, Eisenhardt (1989) diz que o processo de pesquisa deve ser 

composto por passos ou etapas bem claras e condizentes com o tema e métodos 

propostos. Para o autor, o processo de construção teórica partindo do estudo de 

caso deve seguir alguns passos, definidos a seguir: 

1- Início : definição das questões de pesquisa e possivelmente alguma 

construção inicial; 

2- Seleção dos Casos : identificar casos significativos, geralmente pelo 

procedimento da amostragem intencional. A justificativa para a escolha 

dos casos pode se basear no caráter excepcional do caso ou por 

satisfazer um conjunto específico de critérios conforme conveniência aos 

objetivos do estudo; 

3- Procura por instrumental : selecionar múltiplos métodos de coleta dos 

dados; 

4- Trabalho de campo : coleta e análise dos dados através da aplicação de 

métodos flexíveis e oportunos; 

5- Análise dos dados : análise dos casos de forma individual e busca de 

padrões entre os casos estudados; 

6- Formação de hipóteses : iteração das evidências para cada construção, 

replicação dentro dos outros casos estudados e busca de aspectos 

causais entre os relacionamentos; 

7- Confronto bibliográfico : busca de fontes conflitantes e coerentes com os 

resultados encontrados; 

8- Encerramento : saturação teórica, quando possível. 

 

Seguindo esse processo proposto por Eisenhardt (1989), entretanto, 

adaptando para a pesquisa proposta neste trabalho, têm-se as seguintes fases 

elaboradas: 
 

4.1.4.1- Início 
 

Fase exploratória - a fase inicial desse trabalho teve como foco a revisão de 

referências sobre educação de adultos, voltada para a prática profissional, com o 
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intuito de explorar e definir um ambiente de aprendizagem laboratorial, utilizando 

simuladores estratégicos de negócios. Nesse sentido, foram explorados alguns 

referenciais específicos. Inicialmente, foi estudado o fenômeno da andragogia, uma 

vez que o público da pesquisa era composto por adultos. Nesse sentido, houve uma 

preferência metodológica pela Educação Reflexiva de Donald Schön que, além de 

definir diretrizes para a aprendizagem prática e reflexiva, faz críticas aos dilemas e 

limitações da educação instrumental e tecnicista. Complementando a visão de 

Schön, foram estudados conceitos e modelos da Ciência da Ação, como forma 

otimizar os processos de avaliação e análises das práticas a serem realizadas no 

laboratório. Micromundos e simuladores também foram estudados à luz do próprio 

Schön, além das referências de Senge, Valença e outros autores. Por fim, um eixo 

teórico fundamental explorado foi o gerenciamento de projetos e o papel do gerente 

segundo o PMI. Nesta dimensão, também foram explorados o processo de formação 

do gerente e suas principais competências pessoais. 

Fase de construção – na fase de construção há um destaque para a 

elaboração de um processo de laboratório a ser utilizado no estudo de caso, a partir 

de referências exploradas na fase inicial, sobretudo por um processo definido por 

Valença (2009), além de diretrizes propostas por Schön e pelo próprio Peter Senge. 

Essa fase de construção também se caracterizou pelo desenvolvimento de um 

sistema de avaliação de desempenho gerencial que provesse um melhor suporte 

para o acompanhamento e a mentoria do laboratório. Este sistema contempla 

indicadores técnicos e comportamentais. Para a construção deste sistema, fez-se 

necessária a elaboração e incorporação no sistema de planilhas de indicadores 

comportamentais para a avaliação de desempenho comportamental dos gerentes. 

Na verdade, foi realizada uma tradução e adaptação dos elementos do PMCD, de 

modo a atender melhor as demandas e características do laboratório. O sistema 

encontra-se mais detalhado na seção 4.1.4.3.2, que contempla a seleção e 

elaboração de instrumentos de coleta. 
 

4.1.4.2- Seleção dos Casos 

A escolha das empresas estudadas foi motivada por dois pontos 

fundamentais: 

(1) Selecionar empresas com estrutura de produção, orientada a projetos, 

a fim de facilitar a criação de um ambiente alinhado à cultura do 
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gerenciamento de projetos (linguagens e padrões, práticas e 

processos, ferramentas e artefatos) 

(2) Selecionar empresas, cujos sistemas organizacionais demandassem 

capacitação e desenvolvimento gerencial, a fim de facilitar a aceitação 

desse tipo de experimento. 

Nesse sentido, foram mapeadas as incubadoras de empresas com base 

tecnológica. De pronto, houve um interesse da proposta pelo coordenador da 

INCUBATEP, que apoiou institucionalmente a iniciativa. Assim, houve três semanas 

de prospecção, contemplando as seguintes atividades: press releases e visitas de 

apresentação técnica do trabalho às empresas.  

Em relação às inscrições, foi realizado um processo eletrônico em que as 5 

primeiras empresas inscritas teriam prioridade, uma vez que o laboratório não 

suportaria as 23 empresas embarcadas no INCUBATEP. Diante dessa restrição, 

nem todas as empresas puderam participar. Nesse sentido, a ideia é fazer outra 

rodada de negociação com a coordenação da INCUBATEP, a fim de incorporar a 

proposta de trabalho laboratorial no programa de desenvolvimento gerencial das 

empresas incubadas, haja vista a grande atratividade e aceitação das empresas por 

uma abordagem prática. 
 

4.1.4.3- Seleção e Elaboração dos Instrumentos de Coleta 
 

Para a realização deste estudo de caso, fez-se necessário o uso de quatro 

instrumentos de trabalho:  

(1) Simulador estratégico de negócio, no sentido de oferecer às empresas 

uma experiência laboratorial prática e reflexiva de gestão, tal qual previsto nesta 

pesquisa. Para tal, foi escolhido um simulador estratégico genérico da indústria, o 

SimInd, a partir do qual as equipes participantes poderiam trabalhar atividades de 

planejamento e gerenciamento de uma realidade organizacional complexa e 

dinâmica. 

(2) Outra ferramenta essencial para essa pesquisa foi o Sistema de 

Avaliação de Desempenho Gerencial. Como o próprio nome já indica, esse sistema 

auxilia no processo de avaliação técnico (de gestão) e comportamental dos 

gerentes, durante o laboratório. Na verdade, a principal contribuição desse sistema é 

oferecer às equipes uma forma de avaliar as competências pessoais de seus 
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respectivos gerentes de forma observacional, a partir de comportamentos revelados. 

A partir desse diagnóstico realizado pelas próprias equipes: (a) o processo de 

mentoria aos gerentes se torna mais fácil, rápido e preciso e (b) os fóruns sobre 

desempenho comportamental se tornam mais produtivos. Vale ressaltar que esse 

sistema foi inspirado nas seis competências pessoais do PMCD (2007) 

(comunicação, condução de equipe, gestão, eficácia, habilidade cognitiva e 

profissionalismo).  

(3) Por fim, foram utilizados Questionários de Avaliação para os Gerentes do 

laboratório (Apêndice B) e Depoimentos de Satisfação da Aprendizagem para as 

equipes. 

Nas duas seções seguintes serão apresentados mais detalhadamente os 

dois primeiros instrumentos referidos: o SimInd – Simulador Gerencial da Indústria e 

o Sistema de Avaliação de Desempenho Gerencial. 

 

4.1.4.3.1- SimInd–simulador gerencial da indústria  

 

O SimInd é um simulador estratégico ou gerencial ou micromundo que 

representa a dinâmica de uma indústria. O ambiente do SimInd é composto 

internamente pelas áreas de Produção, Recursos Humanos, Finanças e Vendas, e 

externamente pelo Fornecedor, Concorrente e Mercado Consumidor. 

 

 
Figura 13 : Painel de controle do simulador SimInd 

 

A Figura 13 acima apresenta o painel de controle utilizado para a tomada de 

decisões no SimInd. A gestão da indústria consiste no controle direto de variáveis 

como Contratação e Demissão de Funcionários, Horas de Treinamento por 

Funcionários por mês, Quantidade Pedida de Matéria-prima por mês, Aquisição de 

Máquinas Produtivas, Pagamento e Pedido de Empréstimo, Preço Unitário de Venda 
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e Percentual do Faturamento Destinado a Marketing. Além delas, há internamente 

diversas outras que sofrem efeito de suas decisões.  

 

 
Figura 14 : Interface de visualização de relatórios gráficos do SimInd 

 

 
Figura 15 : Interface de visualização de relatórios numéricos do SimInd 

 

Conforme ilustrado pelas Figuras 14 e 15, os resultados das decisões em 

todas as áreas do ambiente industrial são representados por meio de gráficos, 

valores numéricos atuais e planilhas numéricas com valores históricos. Além destes, 

o SimInd dispõe de indicadores de desempenho importantes, como o balanço 

contábil e uma análise estratégica baseada no Balance ScoreCard. 
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Figura 16 : Interface de consulta e interação com o staff do SimInd 

 

Outra fonte de informações disponível é o staff, como se pode observar na 

Figura 16, acima ilustrada. Durantes as simulações, os usuários podem fazer 

consultas, tendo acesso a opiniões dos gerentes de Produção, RH, Comercial e 

Financeiro, além do feedback do Cliente, Funcionário e do Acionista. As opiniões 

desses agentes variam de acordo com a situação atual da empresa e são emitidas 

de forma vertical, de modo que o Gerente de RH, por exemplo, emite opinião apenas 

sobre a gestão dos recursos humanos, cabendo ao administrador avaliar o impacto 

dessa opinião sobre as demais áreas da empresa. É possível, ainda, algum staff 

emitir opinião sem que seja solicitada pelo administrador. A figura abaixo mostra a 

interface que permite aos usuários acessarem este recurso. 

 

 
 

Figura 17 : Interface de visualização do mapa sistêmico do SimInd 
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O SimInd é um simulador baseado na Dinâmica de Sistemas, teoria 

desenvolvida pelo MIT, da Universidade de Havard, há mais de cinquenta anos. com 

base nessa lógica, ele permite um maior poder de resposta na medida em que 

conecta dinamicamente as diversas variáveis analisadas no processo de simulação. 

É mediante análise de um modelo simplificado de relações causais que ilustra sua 

lógica interna, compreendendo de que forma cada ação impacta o sistema, que se 

desenvolve uma visão mais sistêmica e se toma decisões mais eficazes (VALENÇA, 

2007). Na Figura 18, observa-se o mapa sistêmico conceitual utilizado para 

confecção do simulador genérico da indústria SimInd. 

 

4.1.4.3.2- Sistema de avaliação de desempenho gerencial 

 

O sistema de avaliação de desempenho gerencial foi desenvolvido com o 

objetivo de ajudar no acompanhamento, avaliação e mentoria das equipes de 

projetos no laboratório de aprendizagem. Para atingir tal objetivo, fez-se necessário 

a modelagem de indicadores nas dimensões técnica (competências específicas de 

planejamento e gerenciamento) e comportamental (competências pessoais). 

 

4.1.4.3.2.1- Módulo de desempenho técnico 

 

O módulo de desempenho técnico tem o escopo dos conhecimentos 

específicos do planejamento e gerenciamento de projeto. Assim, durante o 

laboratório, os gerentes com suas equipes necessitam elaborar um planejamento e 

fazer o gerenciamento, a partir de um indicador específico de desempenho. 

Esse planejamento, realizado a cada rodada, leva em consideração 

diretamente quatro variáveis do SimInd: Caixa, Dívida, % de Mercado e Pró-labore 

Acumulado. Vale ressaltar que, apesar de planejar “apenas” quatro variáveis, é 

essencial que as equipes reflitam sobre um modelo de causalidade bem mais 

complexo, compostos por uma quantidade bem maior de variáveis.  

Na prática, à medida que as equipes forem utilizando o simulador e 

aprendendo o modelo de gestão embutido nele, estarão também, de maneira tácita, 

internalizando a complexidade dinâmica inerente àquele modelo. O modelo de 

causalidade do SimInd pode ser visto na Figura 17 . 
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A fim de criar uma referência de excelência para as equipes e, 

consequentemente, estimulá-las a sempre evoluírem para indicadores diferenciados, 

o sistema fornece valores de excelência (média dos 20% resultados mais bem-

sucedidos) para as quatro variáveis de planejamento. 

 

Tabela 01 : Valores de excelência das variáveis de planejamento 

 

Variável  Valor de Excelência  

Caixa  R$700.000,00  

Dívida  R$30.000,00  

% de Mercado  17%  

Pró-labore acumulado  R$90.000,00  

 

A Tabela 01, acima ilustrada, apresenta os valores médios, utilizados no 

laboratório dessa pesquisa. 

Uma vez apresentada a ideia de planejamento e gerenciamento do módulo 

de desempenho técnico, é importante destacar as duas premissas básicas que 

compõem o indicador de desempenho técnico: 

� Terão indicadores maiores, as equipes que obtiverem o melhor resultado 

em relação ao “Valor de Excelência”. 

� Terão indicadores maiores, as equipes que obtiverem o menor “Desvio de 

Planejamento” em relação ao valor planejado. 

O objetivo dessas duas premissas é avaliar as equipes que conseguirem 

melhores resultados absolutos e forem mais aderentes ao planejamento. Assim, a 

ideia é estimular que as equipes ousem, porém de maneira realística. 

O indicador de desempenho técnico é calculado e atualizado a cada rodada 

do laboratório. Nesse sentido, surge uma terceira e última premissa sobre o 

indicador de desempenho técnico:  

� Cada indicador de desempenho técnico terá um peso de ponderação 

específico a depender da rodada de simulação. Indicadores mais recentes 

terão pesos maiores do que os indicadores de desempenho antigos. 

O objetivo dessa premissa é privilegiar o desempenho técnico atual, decorrendo 

numa curva de desenvolvimento técnico mais adequada ao aprendizado efetivo das 

equipes.  
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Tabela 02 : Pesos da equação de desempenho técnico por rodada 

RECONHECIMENTO 1ª RODADA  2ª RODADA  3ª RODADA  

0 1,2 1,4 1,8 

 

Os pesos referentes a cada rodada de simulação podem ser observados na 

Tabela 02, acima representada. 

Vistas as premissas do sistema de avaliação, segue a fórmula para o cálculo 

do desempenho técnico: 

 

Quadro 05 : Equação para o cálculo do índice de geral de desempenho técnico 

Desvio = Desvio_Caixa + Desvio_Divida + Desvio_Merc ado + Desvio_Prolabore  
Desvio_Caixa = |Realizado_Caixa - Planejado_Caixa| / Planejado_Caixa 
Desvio_Divida = |Realizado_Divida - Planejado_Divida| / Planejado_Divida 
Desvio_Mercado = | Realizado_Mercado  - Planejado_Mercado| / Planejado_Mercado 
Desvio_Prolabore = |Planejado_Prolabore - Realizado_ Prolabore| / Planejado_ Prolabore 
 
Aproveitamento = Aprov_Caixa + Aprov_Divida + Aprov _Mercado + Aprov_Prolabore + Desvio 
Aproveitamento_Caixa = Realizado_Caixa/ Excelente_Caixa 
Aproveitamento_Divida = Realizado_Divida / Excelente_Divida 
Aproveitamento_Mercado = Realizado_Mercado / Excelente_Mercado 
Aproveitamento_Prolabore = Realizado_Prolabore / Excelente_Prolabore 
 
Índice Geral de Desempenho Técnico =  
Aproveitamento_1 + Aproveitamento_2 + Aproveitament o_3 
 
Aproveitamento_1 = Aproveitamento da 1ª Rodada * (1,2) 
Aproveitamento_2 = Aproveitamento da 2ª Rodada * (1,4) 
Aproveitamento_3 = Aproveitamento da 3ª Rodada * (1,8) 

 

Para calcular o desempenho técnico, conforme equação apresentada no 

Quadro 05, são necessários três passos básicos: (1) calcular o desvio das 

variáveis planejadas : o cálculo do desvio se dá pelo módulo da paridade (diferença 

percentual) dos resultados realizados e planejados. Esse cálculo não privilegia 

desvios positivos e negativos e, sim, o módulo da diferença do que se planejou. Em 

outras palavras, caso a equipe tenha planejado 100 e conseguido apenas 80, terá o 

mesmo indicador de desvio de quem planejou 100 e conseguiu 120. (2) calcular o 

índice de desempenho técnico da rodada : para calcular o indicador de 

desempenho de cada rodada, é necessário somar o indicador de desvio calculado 

no passo anterior com os indicadores de aproveitamento de todas as variáveis da 

respectiva rodada. Esses indicadores de aproveitamento de cada variável são 

calculados, a partir da fração entre os valores realizados e os valores excelentes. 

Vale pontuar que, no caso do indicador da dívida, a lógica da fração é invertida, uma 

vez que, quanto menor a dívida, melhor o resultados. (3) calcular o índice de 
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desempenho técnico geral : somar os índices de desempenho técnico de cada 

rodada. Contudo, vale lembrar que existe um peso ponderado para cada rodada nas 

seguintes proporções: 1,2 para a primeira rodada; 1,4 para a segunda rodada e 1,8 

para a terceira rodada. Ao calcular esse indicador geral de desempenho técnico, é 

possível fazer um ranking das equipes que obtiveram melhores resultados na 

dimensão técnica. 

O sistema também apresenta um conjunto de tabelas e gráficos dos valores 

planejados e realizados para cada variável, com o intuito de ajudar as equipes e os 

instrutores no acompanhamento e mentoria, bem como nos fóruns de desempenho 

técnico. A partir desses dados, é possível analisar com mais detalhes a variação de 

cada variável. 

Uma vez realizados os planejamentos e decorridas as simulações, os dados 

do simulador SimInd são migrados para o sistema de avaliação de desempenho que 

fará o processamento, consoante a equação e a ponderação apresentadas e, por 

fim, são apresentados alguns relatório em gráficos e planilhas, demonstrando os 

desempenhos de cada equipe específica. 

 

 
Figura 18 : Interface de visualização dos relatórios gráficos de desempenho técnico 

 

A Figura 18, acima ilustrada, apresenta a tabela que mostra a evolução dos 

valores planejados e realizados, ao decorrer das rodadas de simulação, além dos 

desvios de planejamento para cada variável. Esses gráficos têm visões (1) 

individuais para cada variável e (2) visão geral com a média e comparação de todas 

as variáveis. 
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Figura 19 : Interface de visualização do ranking geral de desempenho técnico 

 

Ao final, conforme se observa na Figura 19 acima, o sistema apresenta um 

ranking das equipes participantes, apresentando a pontuação geral e detalhada de 

cada equipe, em cada rodada de simulação. 

 

4.1.4.3.2.2- Módulo de desempenho comportamental 

 

A segunda parte que compõe o sistema de avaliação gerencial trata do 

desempenho comportamental dos gerentes, especificamente. Para tal, são 

realizadas, a cada rodada de simulação, avaliações dos gerentes pela própria 

equipe. Esse processo de avaliação dá-se por meio de um formulário baseado nas 

seis competências pessoais do PMCD Framework (2008) do PMI: (1) comunicação, 

(2) condução de equipes, (3) eficácia, (4) gestão, (5) habilidade cognitiva e (6) 

profissionalismo. Essas planilhas de indicadores encontram-se detalhadas no 

Apêndice A. 

O formulário segue a lógica conceitual do PMCD apresentada na seção 

3.4.4 (Competências pessoais do gerente de projetos e o PMCD Framework), ou 

seja, cada competência referida possui um conjunto de elementos e, cada elemento 

possui um conjunto de critérios de performance. Contudo, a fim de facilitar a 

construção de uma interface de software que facilitasse o processo de avaliação e 

atendesse ao modelo do PMI, foram realizadas algumas adaptações na estrutura do 

PMI (2007): 
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� Adaptação 01:  relacionar os critérios de performances do PMI (2007) a 

comportamentos dos gerentes de projetos. Justificativa : oferecer às 

equipes, a possibilidade de avaliar os seus gerentes, a partir de 

comportamentos diretamente observados (ou seja, explicitados/revelados 

durante a dinâmica). Atualmente os critérios de performance do PMI 

(2007) se resumem a documentos. 

� Adaptação 02:  criar uma padronização de três conjuntos de elementos 

para cada competência, com quatro critérios de performance 

(comportamentos) para cada elemento. Justificativa : facilitar a 

usabilidade da equipe na coleta, a partir de uma interface de software 

padronizada e mais eficiente, além de facilitar o processo de análise. 

Apresentada essa adaptação, constata-se que cada uma das seis 

competências passa a ter 12 indicadores de comportamentos (três elementos * 4 

comportamentos). Dessa forma, o sistema de avaliação completo possui 72 

indicadores (seis competências * 12 indicadores da referida competência). 

Focando no processo de avaliação de desempenho comportamental 

propriamente dito, as equipes avaliam seus gerentes, atribuindo notas de 0 a 5 para 

cada um dos 72 indicadores. A nota 0 significa que o gerente não apresentou o 

comportamento associado àquela competência e as demais notas, ou seja, de 1 a 5, 

indica a intensidade com que aquele comportamento foi revelado. 

 

 
Figura 20: Formulário de avaliação de desempenho comportamental dos gerentes 
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A Figura 20 acima ilustra o formulário de avaliação de desempenho da 

competência “Condução de Equipes”: 

Após cada rodada de simulação e avaliação de desempenho 

comportamental dos gerentes, o sistema atualiza um histórico sobre a variação e 

desenvolvimento das competências de todos os gerentes, a partir dos 

comportamentos. Esse processo ajuda os facilitadores no processo de mentoria. 

 

 
Figura 21 : Interface de visualização dos relatórios gráficos de desempenho comportamental 

 

O gráfico ilustrado na Figura 21, acima representada, possui duas visões de 

resultado: (1) individual, para cada competência, detalhando a variação de cada 

comportamento e (2) geral, com a variação e o desenvolvimento médios de todas as 

competências. 

 

4.1.4.4- Trabalho de Campo 

 

O laboratório se deu com a participação de dois pesquisadores, quatro 

observadores e as empresas participantes. O modelo de trabalho adotado no 

laboratório foi apresentado na seção 3.3.3 – “Processo laboratorial de aprendizagem 

com simuldores gerenciais”. 

Os objetivos desse laboratório de aprendizagem concentram-se em (1) no 

acompanhamento, avaliação, análise e orientação para o aperfeiçoamento técnico e 

comportamental dos gerentes, bem como (2) na avaliação da satisfação da 

aprendizagem dos gerentes e de suas respectivas equipes. 
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Para tal, foi gerado um ambiente de exposição e reflexão pública entre as 

empresas, em torno das estratégias (práticas profissionais) mais bem-sucedidas das 

empresas em cada rodada de simulação. Dessa forma, houve um espaço de 

investigação para as estratégias e variáveis governantes dos gerentes de projetos. 

Todo o processo de acompanhamento, avaliação e mentoria do laboratório foi 

trabalhado a partir de indicadores técnicos de gerenciamento de projetos embutidos 

no próprio simulador, e de indicadores comportamentais embutidos no sistema de 

avaliação de desempenho comportamental. 

 

4.1.4.5- Análise e Geração dos Resultados 

 

Uma vez coletados os dados durante o laboratório, é possível fazer uma 

série de relações e formulações desse material, tendo como foco os seguintes 

resultados: (1) avaliação do desempenho técnico da equipe; (2) avaliação do 

desempenho comportamental dos gerentes; (3) satisfação da aprendizagem dos 

gerentes e (4) satisfação de aprendizagem dos demais integrantes da equipe. 

Nesse sentido, foram utilizadas três estratégias de análises específicas: para 

o resultado (1) foram utilizados indicadores definidos e calculados pelo próprio 

simulador gerencial, para o resultado (2) foram utilizados indicadores de um sistema 

de avaliação gerencial, baseado nas competências pessoais do PMCD Framework e 

para os resultados (3) e (4) foram utilizados análise dos discursos2 dos gerentes e 

dos participantes das equipes, respectivamente, tendo como finalidade extrair e 

sintetizar os construtos3 de cada discurso e, assim, poder definir suas respectivas 

expressões de satisfação sobre a aprendizagem. 

 

 

 

 

                                                 
2 A Análise do Discurso é uma prática e um campo da lingüística e da comunicação especializado 

em analisar construções ideológicas presentes em um texto. A Análise do Discurso é proposta a partir 
da filosofia materialista que põe em questão a prática das ciências humanas e a divisão do trabalho 
intelectual, de forma reflexiva. 

 
3 Segundo Asendorpf (2004), construto designa em ciência um conceito teórico não observável. 

Exemplos de construtos são personalidade, amor, medo. Tais conceitos são usados na linguagem 
comum, mas para se tornarem um construto científico necessitam de uma definição clara e de um 
embasamento empírico.  
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Quadro 06 : Caracterização do trabalho de pesquisa 

Aspectos  Classificação  
Abordagem do problema  Pesquisa qualitativa 
Método  Estudo de caso 
Número de casos  Casos múltiplos (4 empresas) 
Unidade de Análise  Caracterização da Gestão de Projetos 

Variáveis 
(1) Desempenho Técnico; (2) Desempenho Comportamental; (3) 
Satisfação da Aprendizagem dos Gerentes e (4) Satisfação da 
Aprendizagem dos demais Integrantes 

Procedimentos  Pesquisa bibliográfica e Pesquisa de Campo. 

Técnicas de coleta de dados Simulador Estratégico, Software de Avaliação Comportamental, 
Questionário de Avaliação Final e Depoimentos de Satisfação. 

 

Por fim, conforme ilustrado pelo Quadro 06, observa-se a configuração adotada 

para o trabalho de pesquisa. 

 

8- RESULTADOS 

5.1- CRONOGRAMA 

 

Segue, abaixo, o cronograma do estudo de caso ocorrido no dia 19 de julho 

de 2010, no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, com 

quatro empresas incubadas no ITEP. 

 

Quadro 07 : Cronograma detalhado do Estudo de Caso 

 
Início  Térm.  Atividade  Método  Comentários  

8.00 9.00 

(1) Apresentação da equipe 
responsável; (2) Apresentação 
do objetivo geral do seminário, 
(3) Negociação das 
expectativas, (4) Introdução 
sobre simuladores 
estratégicos e do SimInd e (5) 
Apresentação do processo de 
avaliação de desempenho e 
mentoria do laboratório. 

(1) e (3) 
Conversacional 
(2) e (5) 
Slides 
(4) Slide e Vídeo 
 

Esse período embute uma 
tolerância de tempo de até 20 
minutos. O ritmo de cada atividade 
foi administrado com o tempo 
disponível e com a interação do 
grupo. 

9.00 9.50 Rodada de reconhecimento 

(1) Simulador 
SimInd e (2) 
Material de apoio 
impresso. 

Momento de bastante interação da 
equipe técnica responsável e com 
as equipes participantes. É um 
momento em de exploração da 
ferramenta e familiarização com os 
indicadores. 

10.10 10.20 Intervalo    

10.20 11.10 1ª Rodada de simulação 

(1) Simulador 
SimInd e (2) 
material de apoio 
impresso. 

As equipes fazem um planejamento 
da simulação e depois executam o 
processo no próprio SimInd. 

11.10 11.30 
(1) Avaliação dos gerentes por 
suas respectivas equipe e (2) 
Interação entre os gerentes 

(1) Questionário de 
avaliação de 
desempenho 

Momento de interação 
conversacional entre os gerentes 
sobre a experiência, enquanto suas 
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Início  Térm.  Atividade  Método  Comentários  
sobre a experiência equipes os avaliam. 

11.30 11.50 
Feedback individual da 
avaliação para os gerentes e 
mentoria 

(1) Indicadores de 
desempenho 
comportamental 
dos gerentes 

A equipe técnica do laboratório, 
valendo-se das avaliações, dão um 
feedback individual aos gerentes e 
recomendações, a partir dos fatores 
mais críticos dos seus 
comportamentos. 

11.50 12.10 
Fórum coletivo de 
desempenho técnico 

(1) Software de 
desempenho 
técnico e (2) 
Simulador SimInd 

Mediado pela equipe técnica, todas 
as equipes discutem 
colaborativamente em torno da 
estratégia mais bem sucedida, 
explorando pontos fortes e fracos da 
mesma. A ideia é que se comece 
uma comunidade de aprendizagem 
em torno das experiências bem 
sucedidas. 

12.10 13.00 2ª Rodada de simulação 

(1) Simulador 
SimInd e (2) 
Material de apoio 
impresso. 

 

13.00 14.30 Intervalo para almoço   

14.30 14.50 

(1) Avaliação dos gerentes por 
suas respectivas equipe e (2) 
Interação entre os gerentes 
sobre a experiência 

(1) Questionário de 
avaliação de 
desempenho 

 

14.50 15.10 
Feedback individual da 
avaliação para os gerentes e 
mentoria 

(1) Indicadores de 
desempenho 
comportamental 
dos gerentes 

 

15.10 15.30 
Fórum coletivo de 
desempenho técnico 

(1) Software de 
desempenho 
técnico e (2) 
Simulador SimInd 

 

15.30 15.50 Intervalo   

15.50 16.40 3ª Rodada de simulação 

(1) Simulador 
SimInd e (2) 
material de apoio 
impresso. 

 

16.40 17.00 

(1) Avaliação dos gerentes por 
suas respectivas equipe e (2) 
Interação entre os gerentes 
sobre a experiência 

(1) Questionário de 
avaliação de 
desempenho 

 

17.00 17.20 
Feedback individual da 
avaliação para os gerentes e 
mentoria 

(1) Indicadores de 
desempenho 
comportamental 
dos gerentes 

 

17.20 17.40 
Fórum coletivo de 
desempenho técnico 

(1) Software de 
desempenho 
técnico e (2) 
Simulador SimInd 

 

17.40 17.50 Avaliação Final e Premiação 
(1) Software de 
desempenho 
técnico 

Foi apresentado o resultado final de 
todas as equipes, levando em 
consideração uma curva final de 
aprendizagem. 

17.50 18.10 Encerramento Conversacional 

Foi realizada uma avaliação final e 
uma discussão (com depoimentos) 
a respeito do sistema de 
aprendizagem construido no evento. 
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5.2- REGISTROS DE DADOS E PRÉ-ANÁLISES 

5.2.1- Abertura e Apresentação do Seminário 

5.2.1.1- Apresentação da Equipe Responsável 

 

A abertura do laboratório deu-se com a apresentação da equipe responsável 

pela condução do seminário. Basicamente existiam três papéis bem definidos nessa 

equipe responsável 

� Facilitador do laboratório: 

o Responsável: César Delmas 

o Atribuições: (1) apresentação do seminário e facilitação das atividades; (2) 

mediação dos fóruns técnicos, visando uma conversa produtiva e coletiva em 

torno dos indicadores de desempenho técnico das equipes; (3) mediação dos 

fóruns comportamentais e de comunicação estratégica; (4) mentoria aos 

gerentes, visando o desenvolvimento comportamental 

� Pesquisador supervisor: 

o Responsável: Antônio Carlos Valença 

o Atribuição: supervisão e orientação científica e metodológica da pesquisa. 

� Co-facilitadores: 

o Responsáveis: Hector Paulo Oliveira; Guilherme Carvalho; Rhayanna Queiroz 

e Thiago Ferreira: 

o Atribuição: suporte técnico personalizado para as equipes, visando uma 

condição operacional de qualidade para todas as equipes. 

 

5.2.1.2- Apresentação do Objetivo Geral do Seminário 

 

Logo após a apresentação da equipe, foi realizada uma apresentação do 

objetivo geral do seminário para as equipes participantes: prover uma experiência de 

aprendizagem prática e reflexiva em torno de (1) um simulador de negócios que 

permite um processo de aprendizagem por tentativa e erro, com “riscos zero”, 

utilizando (2) indicadores de desempenho técnico, definidos a partir de conceitos 

gerenciais e (3) indicadores de competências pessoais, definidos a partir do Project 

Management Competency Development do PMI. Esse laboratório envolve, também, 

um processo de conversação e mentoria entre as equipes e os instrutores. 
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5.2.1.3- Negociação das Expectativas 

 

Em relação à negociação das expectativas, basicamente foram acordados 

os seguintes pontos: (1) cumprimento com os horários estabelecidos para cada 

tarefa; (2) intervalo de 1h30 de duração para o almoço; (3) comprometimento com a 

tarefa e (4) grau de abertura para a colaboração das informações e para o trabalho 

em equipe. 

 

5.2.1.4- Introdução Sobre Simuladores Estratégicos de Negócios 

 

Foi realizada uma apresentação introdutória sobre simuladores estratégicos 

com a finalidade de contextualizar os participantes com os pressupostos e as 

principais características da aprendizagem por meio de simuladores. Também foram 

enfatizados os benefícios de um laboratório e a aprendizagem tácita. Nessa etapa 

foram utilizados slides e um vídeo explicativo sobre simuladores.  

 

5.2.1.5- Apresentação do Simulador SimInd 

 

Essa etapa teve como finalidade fazer o primeiro contato das equipes com a 

ferramenta que seria utilizada no respectivo laboratório. Inicialmente, foram 

apresentados alguns slides com algumas explicações-chave para o entendimento da 

ferramenta e, logo em seguida, foi realizada uma breve demonstração, utilizando a 

própria ferramenta. 

 

5.2.1.6- Apresentação do Processo de Avaliação de Desempenho e Mentoria de 

Laboratório 

 

Essa foi a ultima etapa da fase de abertura e apresentação do seminário. 

Nela foram apresentados os critérios, a partir dos quais as equipes seriam 

acompanhadas e avaliadas. O grande benefício dessa etapa é dar um maior foco à 

dinâmica do grupo, fazendo com que os participantes interajam em torno de 

indicadores efetivos para o processo de aprendizagem, de acordo com os critérios 

informados.  Logo após da apresentação desses indicadores de acompanhamento e 
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avaliação de desempenhos técnico e comportamental, foram explicados de maneira 

detalhada os componentes e as fórmulas de cada indicador. 

 

5.2.2- Rodada de Reconhecimento 

 

Nessa etapa de reconhecimento, as equipes focaram em quatro atividades 

básicas: (1) leitura detalhada das regras de negócios do simulador; (2) leitura 

detalhada das regras de acompanhamento e avaliação do laboratório; (3) 

planejamento da empresa virtual e elaboração estratégica para o gerenciamento 

desse planejamento, e (4) por fim, execução dessas atividades no próprio simulador. 

A rodada de reconhecimento tornou-se muito importante não apenas para que as 

equipes participantes se integrassem às regras e filosofia do laboratório, como 

também para a familiarização com o simulador. 

 

5.2.3- Rodadas de Simulação 

 

A fase de simulação deste laboratório foi composta por três rodadas que 

seguiram uma sequência lógica de atividades: (a) Planejamento; (b) Avaliação de 

desempenho dos gerentes; (c) Interação e conversa entre os gerentes; (d) Feedback 

e mentoria aos gerentes e (e) Fórum de Desempenho Técnico. 

 

5.2.3.1- Planejamento 

 

Para a definição do planejamento da simulação, as equipes trabalham com 

quatro variáveis específicas: Caixa, Dívida, % de Mercado, Pró-labore acumulado. 

Essas variáveis possuem uma importante influência sistêmica e, para sua definição, 

é essencial que as equipes compreendam o sistema organizacional do simulador 

como um todo. Esse sistema organizacional é formado por 36 variáveis e um sem 

número de regras sistêmicas. Maiores detalhes sobre as regras de negócio do 

simulador encontram-se expostas na seção 4.1.4.3. 

Esse planejamento foi de suma importância no cálculo de desempenho 

técnico das equipes, uma vez que as mesmas se beneficiariam, a partir do momento 

que obtivessem maiores caixas, % de mercado e pró-labore acumulados e menores 

dívidas e desvios de planejamento. 
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5.2.3.2- Avaliação Comportamental dos Gerentes por suas Respectivas Equipes 

 

Ao final de cada rodada, as equipes fizeram uma avaliação dos seus 

respectivos gerentes. Essa avaliação comportamental acontecera na ausência dos 

gerentes e tivera como base as seis competências do PMCD (2007), implementadas 

no Sistema de Avaliação de Desempenho Gerencial, detalhado na seção 4.1.4.3.2. 

 

Quadro 08 : Equação da quantidade de indicadores de comportamento 

EQUAÇÃO DA QUANTID. DE INDICADORES QUANTID. DE 
INDICADORES 

6 competências * 4 elementos * 3 indicadores 72 indicadores 
 

Nessa avaliação, as equipes pontuaram 72 indicadores de desempenho 

comportamentais para cada gerente por rodada, uma vez que cada uma das 6 

competências possuem 4 elementos e cada um dos 4 elementos possuem 3 

indicadores, conforme observao no Quadro 08 exposto acima.  

O Apêndice A mostra os 72 indicadores utilizados no Sistema de Avaliação 

de Desempenho Gerencial. Na interface de avaliação comportamental do Sistema 

de Avaliação de Desempenho Gerencial, as equipes poderiam votar em cada 

indicador numa escala de 0 a 5. A escala 0 significa que o gerente não revelou um 

comportamento relativo a um indicador e as escalas de 1 a 5 indicava a intensidade 

do comportamento que os gerentes revelaram na opinião das suas equipes. 

 

5.2.3.3- Tabelas de Indicadores/Comportamentos dos Gerentes que Evoluíram no 

Laboratório 

 

Os Quadros 09 a 12 expostos a seguir apresentam os comportamentos 

aperfeiçoados pelos gerentes durante o laboratório. A coluna ‘VARIAÇÃO’ dos 

respectivos quadros indica o grau de variação desses indicadores de 

comportamentos numa escala de 0 a 5, durante as três rodadas de simulação do 

laboratório. Assim, por exemplo, caso um gerente tenha evoluído da nota 1 para a 

nota 3, seu grau de variação é 2. Vale ressaltar que essas avaliações dos gerentes 

eram realizadas por suas respectivas equipes, utilizando o sistema de avaliação de 

desempenho, conforme apresenta a Figura 20. Os comportamentos, utilizados como 

indicadores das competências pessoais, podem ser vistos no APÊNDICE A. 
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Quadro 09 : Comportamentos desenvolvidos pelo Gerente 01 
 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTOS DESENVOLVIDOS PELO GERENTE 1 VARIAÇÃO  

Condução de 
Equipe 

Restringe as relações aos assuntos apropriados e relacionados ao 
trabalho, ao projeto e à cultura local. 

2 

Faz alinhamento das atividades pessoais e das prioridades para 
aumentar a probabilidade de alcance das metas do projeto. 

2 

Encoraja consistentemente o trabalho em equipe. 1 
Exige e modela, com sua ação, a alta performance. 1 
Cria um ambiente que encoraja a abertura, o respeito e a 
consideração pelos stakeholders/equipe. 

1 

Define e comunica à equipe de projeto a visão, a missão e os 
valores estratégicos (*). 

1 

Estabelece relações de mentoria para o crescimento dos membros 
da equipe. 

1 

Demonstra pertença responsabilidade e comprometimento pelo 
projeto 

1 

Profissionalismo 

Faz sacrifícios, se necessário, para fazer o projeto avançar. 1 
Mantém o auto-controle em todas as situações e responde as 
demandas com calma. 1 

Aprende com os erros e melhora performance futura, 1 
Designa os membros da equipe de um modo justo e apropriado 
para as tarefas. 

1 

Comunicação 

Engaja proativamente os stakeholders/equipe 2 
Ouve atentamente aos outros 1 
Responde e age para atender as expectativas, preocupações e 
questões críticas 

1 

Oferece/gera informação relevante 1 
Faz o alinhamento da comunicação com o ambiente ou situação 1 

Gestão 

Assegura que as expectativas e as responsabilidades estejam 
claras para os membros da equipe e que eles compreendam a 
importância do projeto. 

2 

Estuda tendências positivas e negativas e estabelece objetivos 
estratégicos compatíveis 1 

Ajusta as práticas, geralmente aceitas, para a realização bem 
sucedida e adequada ao projeto em curso. 

1 

Organiza as informações do projeto, enfatizando os níveis 
adequados de trabalho 

1 

Reconhece os conflitos 1 
Age resolutamente e resolve os conflitos 1 

Eficácia 
 

Usa técnicas adequadas de resolução de problemas. 1 
Valida as soluções propostas que resolvem o problema e que estão 
dentro dos recursos do projeto. 

1 

Usa a comunicação com os stakeholders/equipe para mantê-los 
motivados 

1 

Usa de objetividade na construção do consenso 1 
Assume ações positivas que capitalizam oportunidades ou resolve 
problemas emergentes 

1 

Evita discussões improdutivas, toma decisões e indica ações 
apropriadas 

1 

Toma decisões nos prazos, baseadas nos fatos, sobretudo para 
lidar com a ambiguidade. 

1 

Habilidade 
cognitiva 

Aplica ferramentas e técnicas apropriadas para a gestão do projeto 2 
Seleciona as ferramentas e técnicas apropriadas 1 
Oferece um modelo para julgar as oportunidades e as inquietações 1 
Busca as oportunidades relevantes à medida que elas aparecem 1 
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Quadro 10 : Comportamentos desenvolvidos pelo Gerente 02 
 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTOS DESENVOLVIDOS PELO GERENTE 2 VARIAÇÃO 

Eficácia 

Escolhem as soluções que maximizam os benefícios do projeto e 
minimizam os impactos negativos. 

2 

Valida as soluções propostas que resolvem o problema e que estão dentro 
dos recursos do projeto. 1 

Usa a comunicação com os stakeholders/equipe para mantê-los motivados 1 
Busca constantemente as oportunidades de comunicar o status e o 
direcionamento do projeto para alcançar as necessidades e expectativas 
dos stakeholders/equipe 

1 

Evita discussões improdutivas, toma decisões e indica ações apropriadas 1 
Toma decisões nos prazos, baseadas nos fatos, sobretudo para lidar com a 
ambiguidade. 

1 

Condução de 
equipe 

Restringe as relações aos assuntos apropriados e relacionados ao trabalho, 
ao projeto e à cultura local. 

1 

Cria um ambiente que encoraja a abertura, o respeito e a consideração 
pelos stakeholders/equipe. 

1 

Gestão  Age resolutamente e resolve conflitos. 1 

Profissionalismo 

Compreende e apóia efetivamente a missão e as metas do projeto e da 
organização/equipe. 

1 

Coopera com os stakeholders/equipe para alcançar os objetivos do projeto. 1 
Designa os membros da equipe de um modo justo e apropriado para as 
tarefas. 

1 

 
Quadro 11 : Comportamentos desenvolvidos pelo Gerente 03 

 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTOS DESENVOLVIDOS PELO GERENTE 3 VARIAÇÃO 

Condução de 
Equipe 

Expressa as expectativas positivas para a equipe. 2 
Encoraja consistentemente o trabalho em equipe. 2 
Constrói a confiança e a confidência dentro da equipe. 2 
Exige e modela, com sua ação, a alta performance. 1 
Dá suporte e apóia as decisões e ações da equipe. 1 

Gestão 

Reconhece conflitos 2 
Assegura que as expectativas e as responsabilidades estejam claras para 
os membros da equipe e que eles compreendam a importância do projeto. 

1 

Assegura que os membros da equipe e os stakeholders estejam 
conscientes das normas de ação dentro do projeto 

1 

Age resolutamente e resolve os conflitos 1 

Eficácia 

Usa técnicas adequadas de resolução de problemas. 1 
Usa de objetividade na construção do consenso 1 
Toma iniciativa, quando necessária, assumindo riscos calculados para 
garantir a entrega do projeto 

1 

Evita discussões improdutivas, toma decisões e indica ações apropriadas 1 
Comunicação  Busca/testa a validação da informação 1 

Habilidade cognitiva  Compreende as necessidades, os interesses dos stakeholders/equipe e a 
influência deles no sucesso do projeto 1 

Profissionalismo 

Procura evitar qualquer conflito possível de interesses dos 
stakeholders/equipe 

2 

Compreende e apóia efetivamente a missão e as metas do projeto e da 
organização/equipe. 

1 

Coopera com os stakeholders/equipe para alcançar os objetivos do projeto. 1 
Aprende com os erros e melhora performance futura, 1 
Designa os membros da equipe de um modo justo e apropriado para as 
tarefas. 

1 
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Quadro 12 : Comportamentos desenvolvidos pelo Gerente 04 
 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTOS DESENVOLVIDOS PELO GERENTE 4 VARIAÇÃO  

Comunicação 

Ouve atentamente aos outros 1 
Responde e age para atender as expectativas, preocupações e questões 
críticas 

1 

Usa um método adequado de comunicação para a audiência/equipe 1 

Habilidade 
cognitiva 

Compreende como as ações do projeto impactam as outras áreas do 
projeto, outros projetos e o ambiente organizacional 

1 

Simplifica as complexidades para permitir uma análise complexa e precisa 1 
Compreende as ferramentas e técnicas de gestão de projetos 1 
Seleciona as ferramentas e técnicas apropriadas 1 
Busca as oportunidades relevantes à medida que elas aparecem 1 

Eficácia 
Favorece um ambiente amigável que estimula um aprendizado continuado 1 
Toma decisões nos prazos, baseadas nos fatos, sobretudo para lidar com 
a ambigüidade 

1 

Gestão 

Aplica os padrões do setor de negócios e as práticas geralmente aceitas 
para a prática do projeto 

1 

Trabalha com os outros e torna claro os papéis, as expectativas e as 
responsabilidades e especificações dos responsáveis e das equipes 

1 

 

5.2.3.4- Momento de Interação e Conversa Entre os Gerentes Sobre a Experiência 

 

Essa etapa se deu, logo após as simulações e em paralelo à etapa de 

avaliação comportamental dos gerentes pelas equipes. O grande objetivo e a 

decorrente dinâmica desse momento estabeleceram-se em torno da construção de 

uma comunidade de aprendizagem que pudesse compartilhar práticas bem-

sucedidas e alternativas de solução para os problemas individuais e comuns. Todas 

as conversas entre os gerentes foram em torno dos indicadores de comportamentos 

das seis competências, sob os quais eles estavam sendo monitorados e avaliados. 

 

5.2.3.5- Feedback Individual da Avaliação para os Gerentes e Mentoria 

 

Tão logo as avaliações foram finalizadas, cada gerente recebeu um 

feedback personalizado de um instrutor, efetuado por sua equipe, levando em 

consideração todos os indicadores de seu comportamento nas seis dimensões do 

PMCD (2007) (condução de equipe, eficácia, gestão,habilidade cognitiva, 

profissionalismo). Obviamente existiam alguns indicadores mais críticos, em torno 

dos quais havia uma maior ênfase na conversa. 

5.2.3.6- Fórum de Desempenho Técnico 
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Os fóruns de desempenho técnico aconteceram depois dos feedback 

individuais aos gerentes e tiveram como objetivo promover seções apreciativas de 

desempenho abertas para todas as equipes. Em cada rodada de simulação, a 

equipe que obteve melhor resultado foi em plenária expor suas estratégias e discutir 

alternativas para melhorar ainda mais nas próximas rodadas. 

A seguir, serão apresentadas tabelas com dados das equipes durante as 

três rodadas de simulação. A ideia é mostrar detalhadamente todos os valores 

planejados e realizados e o índice geral de desempenho técnico, cuja equação é 

apresentada em detalhes no Quadro 04, da seção 4.1.4.3.2.  

 

5.2.3.7- Tabelas de Planejamento, Realizações e Desvio das Metas do Projeto 

 

Essas tabelas mostram os valores planejados e realizados para as quatro 

variáveis definidas no planejamento do simulador: Caixa, Dívida, % de Mercado e 

Pró-labore. Também são apresentados os desvios para cada valor planejado. Ao 

final, é calculado um desvio médio do planejamento de cada equipe, em cada uma 

das três rodadas de simulação. 

 

Tabela 03 : Planejamento, realizações e desvio das metas do projeto (Equipe 01) 

1º RODADA 2º RODADA 3º RODADA 

CAIXA 

Planejado R$ 500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 850.000,00 

Realizado R$ 185.264,00 R$ 817.194,00 R$ 946.588,00 

Desvio_Caixa -62,9 36,2 11,4 

DÍVIDA 

Planejado R$  60.000,00 R$ 150.000,00 R$ 90.000,00 

Realizado R$ 200.000,00 R$  88.502,00 R$ 96.636,00 

Desvio_Dívida 233,3 -41,0 7,4 

% MERCADO 

Planejado 10 15 15 

Realizado 12 11 8 

Desvio_Mercado 20,0 -26,7 -46,7 

PRÓ-LABORE 

Planejado R$  40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 50.000,00 

Realizado R$  8.300,00 R$ 36.250,00 R$ 50.000,00 

Desvio_Prolabore -79,3 -9,4 0,0 

DESVIO Desvio Médio 98,88 28,31 16,35 
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Tabela 04 : Planejamento, realizações e desvio das metas do projeto (Equipe 02) 
 

1º RODADA 2º RODADA 3º RODADA 

CAIXA 

Planejado R$ 480.000,00 R$ 420.000,00 R$ 600.000,00 

Realizado R$ 393.200,00 R$ 702.232,00 R$ 657.687,00 

Desvio_Caixa -18,1 67,2 9,6 

DÍVIDA 

Planejado R$ 48.000,00 R$ 48.000,00 R$ 15.000,00 

Realizado R$ 50.000,00 R$ - R$ 20.839,00 

Desvio_Dívida 4,2 -100,0 38,9 

% MERCADO 

Planejado 10 10 13 

Realizado 12 14 14 

Desvio_Mercado 20,0 40,0 7,7 

PRÓ-LABORE 

Planejado R$ 54.000,00 R$ 54.000,00 R$ 90.000,00 

Realizado R$ 59.500,00 R$ 65.000,00 R$ 90.000,00 

Desvio_Prolabore 10,2 20,4 0,0 

DESVIO Desvio Médio 13,11 56,89 14,06 

 

Tabela 05 : Planejamento, realizações e desvio das metas do projeto (Equipe 03) 

 

1º RODADA 2º RODADA 3º RODADA 

CAIXA 

Planejado R$ 600.000,00 R$ 700.000,00 R$ 705.000,00 

Realizado R$ 726.490,00 R$ 671.905,00 R$ 845.177,00 

Desvio_Caixa 21,1 -4,0 19,9 

DÍVIDA 

Planejado R$ 40.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 

Realizado R$ 26.900,00 R$ 30.887,00 R$ 29.724,00 

Desvio_Dívida -32,8 3,0 -0,9 

% MERCADO 

Planejado 10 17 17 

Realizado 18 13 13,83 

Desvio_Mercado 80,0 -23,5 -18,6 

PRÓ-LABORE 

Planejado R$ 70.000,00 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 

Realizado R$ 61.000,00 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 

Desvio_Prolabore -12,9 0,0 0,0 

DESVIO DESVIO MÉDIO 36,67 7,62 9,86 

 

Tabela 06 : Planejamento, realizações e desvio das metas do projeto (Equipe 03) 

1º RODADA 2º RODADA 3º RODADA 

CAIXA 

Planejado R$ 700.000,00 R$ 700.000,00 R$ 700.000,00 

Realizado R$ 161.505,00 R$ 307.209,00 R$ 383.080,00 

Desvio_Caixa -76,9 -56,1 -45,3 

DÍVIDA 

Planejado R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 

Realizado R$ 101.639,00 R$ 31.400,00 R$ 30.285,00 

Desvio_Dívida 238,8 4,7 1,0 

% MERCADO Planejado 17 17 17 
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1º RODADA 2º RODADA 3º RODADA 
Realizado 7 15 12 

Desvio_Mercado -58,8 -11,8 -29,4 

PRÓ-LABORE 

Planejado R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 

Realizado R$ 67.500,00 R$ 80.000,00 R$ 85.000,00 

Desvio_ProLabore -25,0 -11,1 -5,6 

DESVIO DESVIO MÉDIO 99,89 20,91 20,30 

 

5.2.3.8- Tabelas de Composição do Índice de Desempenho Técnico 

 

Essas tabelas mostram os valores realizados e os índices de aproveitamento 

para cada variável planejada. Os índices de aproveitamento são calculados, em 

função de um valor de excelência (ideal), conforme explicado na Tabela 01, da 

seção 4.1.4.3.1. Ao final, é mostrado um índice de aproveitamento total da rodada, a 

partir do somatório dos índices de aproveitamento de cada uma das cinco variáveis. 

 

Tabela 07 : Composição do índice de desempenho técnico (Equipe 01) 

1º RODADA 2º RODADA 3º RODADA 

CAIXA 

Ideal R$ 700.000,00 R$ 700.000,00 R$ 700.000,00 

Realizado R$ 185.264,00 R$ 817.194,00 R$ 946.588,00 

Aproveitamento 0,26 1,17 1,35 

DÍVIDA 

Ideal R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 

Realizado R$ 200.000,00 R$ 88.502,00 R$ 96.636,00 

Aproveitamento 0,15 0,34 0,31 

MKT SHARE 

Ideal 17 17 17 

Realizado 12 11 8 

Aproveitamento 0,71 0,65 0,47 

PRÓ-LABORE 

Ideal R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 

Realizado R$ 8.300,00 R$ 36.250,00 R$ 50.000,00 

Aproveitamento 0,09 0,40 0,56 

DESVIO 
PLANEJAMENTO 

Ideal 10 10 10 

Realizado 98,88 28,31 16,35 

Aproveitamento 0,10 0,35 0,61 

APROVEITAMENTO Total 1,31 2,91 3,30 
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Tabela 08 : Composição do índice de desempenho técnico (Equipe 02) 

1º RODADA 2º RODADA 3º RODADA 

CAIXA 

Ideal R$ 700.000,00 R$ 700.000,00 R$ 700.000,00 

Realizado R$ 393.200,00 R$ 702.232,00 R$ 657.687,00 

Aproveitamento 0,56 1,00 0,94 

DÍVIDA 

Ideal R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 

Realizado R$ 50.000,00 R$ 30.000,00 R$ 20.839,00 

Aproveitamento 0,60 1,00 1,44 

MKT SHARE 

Ideal 17 17 17 

Realizado 12 14 14 

Aproveitamento 0,71 0,82 0,82 

PRÓ-LABORE 

Ideal R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 

Realizado R$ 59.500,00 R$ 65.000,00 R$ 90.000,00 

Aproveitamento 0,66 0,72 1,00 

DESVIO 
PLANEJAMENTO 

Ideal 10 10 10 

Realizado 13,11 56,89 14,06 

Aproveitamento 0,76 0,18 0,71 

APROVEITAMENTO TOTAL 3,29 3,72 4,91 

 

Tabela 09 : Composição do índice de desempenho técnico (Equipe 03) 

1º RODADA 2º RODADA 3º RODADA 

CAIXA 

Ideal R$ 700.000,00 R$ 700.000,00 R$ 700.000,00 

Realizado R$ 726.490,00 R$ 671.905,00 R$ 845.177,00 

Aproveitamento 1,04 0,96 1,21 

DÍVIDA 

Ideal R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 

Realizado R$ 26.900,00 R$ 30.887,00 R$ 29.724,00 

Aproveitamento 1,12 0,97 1,01 

MKT SHARE 

Ideal 17 17 17 

Realizado 18 13 13,83 

Aproveitamento 1,06 0,76 0,81 

PRÓ-LABORE 

Ideal R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 

Realizado R$ 61.000,00 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 

Aproveitamento 0,68 1,00 1,00 

DESVIO 
PLANEJAMENTO 

Ideal 10 10 10 

Realizado 36,67 7,62 9,86 

Aproveitamento 0,3 1,3 1,0 

APROVEITAMENTO TOTAL 4,16 5,01 5,04 
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Tabela 10 : Composição do índice de desempenho técnico (Equipe 04) 

1º RODADA 2º RODADA 3º RODADA 

CAIXA 

Ideal R$ 700.000,00 R$ 700.000,00 R$ 700.000,00 

Realizado R$ 161.505,00 R$ 307.209,00 R$ 383.080,00 

Aproveitamento 0,23 0,44 0,55 

DÍVIDA 

Ideal R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 

Realizado R$ 101.639,00 R$ 31.400,00 R$ 30.285,00 

Aproveitamento 0,30 0,96 0,99 

MKT SHARE 

Ideal 17 17 17 

Realizado 7 15 12 

Aproveitamento 0,41 0,88 0,71 

PRÓ-LABORE 

Ideal R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 

Realizado R$ 67.500,00 R$ 80.000,00 R$ 85.000,00 

Aproveitamento 0,75 0,89 0,94 

DESVIO 
PLANEJAMENTO 

Ideal 10 10 10 

Realizado 99,89 20,91 20,30 

Aproveitamento 0,10 0,48 0,49 

APROVEITAMENTO DESVIO MÉDIO 1,79 3,64 3,68 

 
 

5.2.4- Premiação 

 

Nessa etapa de premiação, a equipe com melhor indicador ao longo de todo 

o laboratório (Equipe 3) foi contemplada com alguns livros para distribuir entre seus 

participantes. Ao todo, foram distribuídos 10 livros: (1) cinco exemplares de “A Busca 

Amorosa por Deus” e (2) cinco exemplares de “25 Aplicações de Pensamento 

Sistêmico”. 

 

5.2.5- Depoimentos na Avaliação Final das Equipes 

 

[“_Acredito que o laboratório me ajudou a trazer algumas realidades do mercado que 

eu não possuía”]. 

[“_Acho que o processo de simulação ajuda a entender melhor o comportamento do 

mercado. Entendendo suas complexidade e como as variáveis se relacionam e 

influenciam o sistema”]. 

[“_Achei a colaboração entre as equipes fantástica, trazendo resultados bem 

melhores para as mesmas, ao longo das rodadas”]. 
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[“_Foi notória a evolução das equipes ao longo das rodadas, tanto do ponto de vista 

individual, quanto da equipe”]. 

[“_Utilizar um simulador gerencial permite oportunidades de aprendizado em áreas 

complementares, que as pessoas não teriam no seu dia-a-dia”]. 

[“_Oportunidade de compreender melhor a dinâmica de gestão de uma organização. 

Sou da área técnica e achei muito interessante compreender as variáveis de uma 

decisão e como elas interagem para o sucesso”]. 

[“_Primeira vez que tenho contato com um simulador gerencial e achei a experiência 

fantástica”]. 

[“_Trouxe mais conhecimento gerencial para a equipe”]. 

[“_Ajuda a perceber a importância do trabalho em equipe. É fundamental enxergar o 

problema e tomar decisões, integrando os vários pontos de vista”]. 

[“_O laboratório permite aprendizado, a partir de simulações de variáveis, ajudando a 

perceber vários comportamentos interessantes do mercado”]. 

[“_Acho que o mais interessante foi o ambiente de discussão em torno das 

simulações. Estamos acostumados a cometer erros e não compartilhar as 

experiências. Acho que essa cooperação é muito positiva”]. 

[“_Já tive oportunidade de experimentar um simulador gerencial, porém não tinha 

entendido bem a dinâmica. Dessa vez aproveitei mais e achei fantástico”]. 

[“_Achei a experiência bastante válida e bem interessante, principalmente para mim 

que sou da área técnica”]. 

[“_Achei a atividade bem complexa, principalmente, porque nunca atuei 

especificamente na área de gestão”]. 

[“_Foi bem interessante entender a interação das variáveis e poder melhorar o 

desempenho, à medida que as simulações e os fóruns foram acontecendo”]. 

[“_A simulação mostra, de maneira interessante, que o mercado se comporta 

diferente dos “achismos” e suposições presentes na equipe”]. 

[“_A experiência de treinar e conversar em grupo ajuda bastante para o 

desenvolvimento da mesma”]. 

[“_Estimula o trabalho e o aprendizado em equipe. Faço parte da área técnica e não 

tenho muitas oportunidades de discutir questões de comportamento. Acho a 

experiência válida e me ajudou bastante”]. 

[“_A experiência me ajudou a visualizar melhor a importância de um planejamento 

eficiente num projeto”]. 
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5.2.6- Questionário de Avaliação Final para os Gere ntes 

 

Pergunta 01:  Como se sentiu sendo avaliado reservadamente (e com sua 

ausência) pelos demais membros da equipe que o designaram\elegeram como 

gerente durante o laboratório? 

 

Quadro 13 : Respostas da pergunta 01 do questionário de satisfação dos gerentes 
 

GERENTE RESPOSTA 

Gerente 01 
Uma avaliação do seu comportamento sempre deixa-nos apreensivos e/ou 
curiosos sobre a opinião dos outros em relação ao seu comportamento. 
Mas apesar disso, foi tranquilo, não me senti desconfortável não. 

Gerente  02 Bem, tranquilo. 

Gerente 03 
Neste caso, não consigo pensar muito em mim. Penso neles, que me 
avaliam sem a minha presença. Acho melhor, pois eles não se sentem 
inibidos para avaliar. 

Gerente 04 
Tranquilo. Acho esse processo normal, e ele faz parte de uma avaliação 
necessária dentro das empresas, servindo para melhorar a visão externa 
sua e quais pontos você esta bem e quais precisa melhorar. 

 

Pergunta 02:  Como se sentiu recebendo reservadamente, pelo coordenador 

do laboratório virtual, o feedback de seus colegas de equipe com respeito às 

seguintes dimensões comportamentais: comunicação, condução de equipes, 

eficácia, gestão, habilidade cognitiva e profissionalismo? 

 

Quadro 14 : Respostas da pergunta 02 do questionário de satisfação dos gerentes 
 

GERENTE RESPOSTA 

Gerente 01 Em relação ao recebimento do parecer, foi muito tranquilo, pois foi uma 
praticamente uma conversa e nada de que eu ouvi foi surpresa. 

Gerente 02 

O feedback foi positivo, entretanto alguns critérios de avaliação não 
correspondiam a natureza do exercício, por exemplo: a questão da divisão 
de tarefas, num momento em que se tem apenas 1 min. para a resolução e 
quando só se tem uma tela para se trabalhar. 

Gerente 03 
Foi uma avaliação muito positiva, onde o resultado do feedback já vinha 
"compilado" e com sugestões, fazendo com que as melhorias viessem de 
maneira muito rápida e que podem ser aplicadas em um ambiente real. 

Gerente 04 Tranquilo. Como disse anteriormente, acho esse processo normal, e já 
passei por esse tipo de avaliação anteriormente. 

 
 

Pergunta 03:  Os 4 indicadores abaixo foram os que mais apresentaram 

variação durante as 3 jogadas, pela avaliação dos membros da equipe: indicador a, 

indicador b, indicador c e indicador d. O que tem a comentar (a) sobre seu 

aprendizado e (b) sobre a utilidade do aprendizado no gerenciamento da equipe? 
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Quadro 15 : Respostas da pergunta 03 do questionário de satisfação dos gerentes 

 
GERENTE RESPOSTA 

Gerente 01 
Foi uma experiência válida, pois obtive informações quanto a minha 
capacidade de gerenciar a equipe que não estava conseguindo obter no 
dia-a-dia. Com essa simulação, indiretamente foi possível. 

Gerente 02 

(a) O aprendizado foi bom do ponto de vista mercadológico, da questão de 
tomada de decisão e de preço e etc.(b) Como já citado anteriormente, não 
visualizei muita influência nas questões de divisão de tarefas e de 
gerenciamento de equipes, dado a pouco tempo na realização das tarefas. 

Gerente 03 

(a) O próprio feedback dado pela equipe e compilado pelo coordenador 
foram fundamentais para a variação nos aspectos mencionados, fazendo 
com que eu pudesse evoluir em cada um dos pontos apresentados. (b)  Eu  
possuía pouca experiência na condução de equipes e a forma como as 
situações foram abordadas me ajudaram bastante, desde a segunda 
rodada, pois eu sabia exatamente no que eu poderia melhorar. 

Gerente 04 

(a) O aprendizado foi muito bom, porque num jogo simulado, onde o 
sucesso de uma empresa é medido pelo seu desempenho comercial, tive 
oportunidade de conhecer melhor as competências individuais da equipe 
em relação as suas visões comerciais. Isso é muito importante numa 
equipe técnica, e alguns comportamentos ficaram mais visíveis. (b) Acho 
que a avaliação do gerente esta diretamente ligada ao desempenho da 
empresa (no caso da simulação), pois tivemos problemas de entendimento 
da ferramenta, e no início o resultado foi ruim, e também, no início todos 
queriam fazer tudo, ficando a gestão mais complicada. A partir do momento 
que organizamos o trabalho, e reavaliamos as funções de cada um, ficou 
mais fácil valorizar as competências individuais e atribuir responsabilidades 
e metas. A partir daí, o resultado da empresa apareceu, os integrantes se 
sentiram recompensados pelos seus resultados individuais, e o papel do 
gerente ficou melhor reconhecido. 

 

Pergunta 04:  Faça outros comentários que considerar relevantes. 

 

Quadro 16 : Respostas da pergunta 04 do questionário de satisfação dos gerentes 
 

GERENTE RESPOSTA 

Gerente 01 

MInha observação é que a minha falta de comando se confundiu com o 
desconhecimento do programa, pois eu não sabia usar a ferramenta, 
portanto não me sentia seguro ao dar uma opinião sobre que estratégia 
tomar quando era requisitado. Essa foi um tópico levantado pela minha 
equipe, que com o tempo, a medida que nós íamos descobrindo como se 
usar o programa, a equipe toda ficou mais confiante. 

Gerente  02 --- 

Gerente 03 

A atividade foi muito boa e pudemos adquirir conhecimentos práticos que 
podem nos ajudar a tomar decisões, mesmo quando sob pressão. Além 
disso, pude evoluir muito na questão comportamental, mesmo em uma 
atividade de um único dia. 

Gerente 04 

Como sugestão, acho que seria interessante ser feita uma demonstração 
de preenchimento das variáveis, pois as equipes se preocupam com a 
estratégia, e quando começam a lançar os valores descobre que cometeu 
vários erros no lançamento dos dados. 
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5.3- ANÁLISES, RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Esta seção de análise e resultados será divida em quatro momentos 

específicos: (a) avaliação de desempenho técnico; (b) avaliação de desempenho 

comportamental; (c) expressão de satisfação da aprendizagem pelo gerente e (d) 

expressão de satisfação da aprendizagem pela equipe. 

A análise das avaliações de desempenho técnico e comportamental terá 

respaldo nos seus respectivos indicadores. Em relação à análise da expressão de 

satisfação da aprendizagem pelos gerentes e equipes, far-se-á a partir da análise de 

construtos extraídos nos questionário de avaliação dos gerentes e depoimentos de 

avaliação dos demais integrantes.   

 

5.3.1- Avaliação de Desempenho Técnico  

 

Tabela 11 : Ranking detalhado de desempenho técnico 
 

EQUIPES 1ª RODADA 2ª RODADA 3ª RODADA PONTUAÇÃO 
GERAL 

EVOLUÇÃO 
DO ÍNDICE 

Equipe 03 4,16 5,01 5,04 21,078 121% 

Equipe 02 3,29 3,72 4,91 17,994 149% 

Equipe 04 1,79 3,64 3,68 13,868 206% 

Equipe 01 1,31 2,91 3,3 11,586 252% 

Excelência 5 5 5 22 --- 

 

Em relação à avaliação técnica, observa-se que houve uma evolução 

bastante expressiva de todas as equipes. No intervalo das três rodadas de 

simulação, todas aumentaram mais de 100% seus índices gerais de gestão. Para 

essa análise é importante ressaltar que os valores de excelência no jogo, conforme 

apresentado na Tabela 11, acima, gera uma pontuação geral de 22 pontos. 

Equipe 03 : foi a equipe de melhor desempenho técnico, durante todo o jogo, 

apresentando um resultado médio de 21 pontos, chegando muito próximo ao valor 

de excelência parametrizado no laboratório. 

Equipe 02:  teve uma boa evolução técnica durante todo o laboratório e 

chegou ao final com resultado geral muito bom: 77% do resultado excelente. Outra 

observação importante da equipe 02 revela que esta, na última rodada, já estava 

com um indicador de desempenho praticamente equiparado à equipe 03. 
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Equipe 04 : apresentou uma evolução média do desempenho técnico 

bastante alta, 206%, atingindo um índice de 63% do valor excelente. 

Equipe 01 : apesar de não ter conseguido valores absolutos tão altos, 

comparados às demais equipes, apresentou uma evolução muito grande no 

laboratório, atingindo uma taxa de 252% de melhoria no seu índice de desempenho 

técnico. 

 

5.3.2- Avaliação de Desempenho Comportamental  

 

Tabela 12 : Quantidade de comportamentos desenvolvidos pelos gerentes 

 

 COMPETÊNCIAS 
QUANTIDADE DE COMPORTAMENTOS DESENVOLVIDOS 

GERENTE1 GERENTE 2 GERENTE 3 GERENTE 4 

Eficácia 7 6 4 2 

Condução de equipes 8 2 5 0 

Gestão 6 1 4 1 

Profissionalismo 4 3 5 0 

Habilidade Cognitiva 4 0 1 5 

Comunicação  5 0 1 3 
Total de 
Comportamentos 34 12 20 11 

 

O processo de avaliação comportamental dos gerentes tem como base os 

dados apresentados na seção 5.2.3.2- “Avaliação comportamental dos gerentes por 

suas respectivas equipes”. 

Nesse sentido, a Tabela 12, acima ilustrada, mostra que (1) todos os 

gerentes obtiveram um bom desenvolvimento em relação às competências pessoais 

e que (2) cada gerente possui seu próprio conjunto de comportamentos 

desenvolvidos. Considere-se o fato de cada gestor possuir seu perfil particular e as 

orientações de mentoria terem sido personalizadas estimulou cada gerente a 

desenvolver comportamentos em torno das demandas da equipe e das suas 

características, influenciando para esse processo de desenvolvimento bem 

particularizado. 
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Tabela 13 : Grau de desenvolvimento das competências no laboratório 

 

 COMPETÊNCIAS 
GERENTES QUE 

DESENVOLVERAM A 
COMPETÊNCIA 

PERCENTUAL 

Gestão 1,2,3 e 4 100% 

Eficácia 1,2,3 e 4 100% 

Condução de equipes 1,2 e 3 75% 

Profissionalismo 1,2 e 3 75% 

Comunicação  1,3 e 4 75% 

Habilidade Cognitiva 1,3 e 4 75% 

 

Esse grau de evolução dos gerentes pode ser melhor explicado na Tabela 

13, que apresenta o percentual de gerentes que apresentaram desenvolvimento em 

cada competência trabalhada no laboratório. As competências Gestão e Eficácia 

foram as de desenvolvimento mais impactantes no laboratório, uma vez que os 

quatro gerentes apresentaram melhoras nessas dimensões. As outras quatro 

competências (Condução de equipes, Profissionalismo, Comunicação e Habilidade 

Cognitiva) apresentaram um desenvolvimento em 75% dos gerentes. 

 

Tabela 14 : Percentual de cobertura dos comportamentos desenvolvidos no laboratório 

COMPETÊNCIAS 
QUANTIDADE DOS 

COMPORTAMENTOS 
DESENVOLVIDOS 

PERCENTUAL DOS 
COMPORTAMENTOS 

DESENVOLVIDOS 

Eficácia 11 92% 

Condução de equipes 11 92% 

Gestão 9 75% 

Profissionalismo 7 58% 

Habilidade Cognitiva 7 58% 

Comunicação  6 50% 

Total 51 71% 

 

Por fim, a Tabela 14, acima, apresenta o percentual dos comportamentos 

desenvolvidos no laboratório sem repetições, ou seja, fazendo uma contagem sem 

considerar as intersecções dos comportamentos desenvolvidos por mais de um 

gerente. Essa tabela mostra que foram desenvolvidos 51 dos 72 comportamentos no 

laboratório, atingindo uma cobertura de 71%. 
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5.3.3- Expressão de Satisfação da Aprendizagem pelos Geren tes  

 

A expressão de satisfação da aprendizagem pelos gerentes será analisada, 

em função das quatro perguntas do Questionário de avaliação final para os gerentes 

(conforme seção 5.2.6), aplicado no dia seguinte ao laboratório. Esse questionário 

contribuiu no processo reflexivo sobre a aprendizagem reflexiva ocorrida no 

laboratório. 

As análises de cada pergunta serão realizadas, a partir dos mapeamentos 

dos construtos presentes nas respostas. Inicialmente serão realizadas análises 

isoladas de cada pergunta, mapeando as seguintes informações: (a) construtos 

presentes na respectiva resposta, (b) quais gerentes apresentaram o respectivo 

construto e (c) com que frequência os construtos foram apresentados. 

Depois dessas análises isoladas, será apresentada uma tabela síntese de 

todos os construtos apresentados nas quatro perguntas. A ideia é mostrar de 

maneira integrada a expressão da satisfação da aprendizagem no laboratório pelos 

gerentes. 

 

5.3.3.1- Apresentação dos Construtos da Pergunta 01 

 

Pergunta 01 : Como se sentiu sendo avaliado reservadamente (e com sua 

ausência) pelos demais membros da equipe que o designaram\elegeram como 

gerente durante o laboratório? 

 

Tabela 15 : Frequência dos construtos na avaliação dos gerentes – Pergunta 01 

 
CONSTRUTOS APRESENTADOS 

NA PERGUNTA 1 GERENTES FREQUÊNCIA DO 
CONSTRUTO 

PERCENTUAL 
DOS GERENTES 

Tranquilidade e conforto com o 
processo 

1,2,4 3 75% 

Eficiência do processo (justiça, 
democracia, avaliação) 

3,4 2 50% 

Autoconhecimento 4 1 25% 

Geração de Conhecimento 4 1 25% 

Apreensão e curiosidade 1 2 25% 
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5.3.3.2- Apresentação dos Construtos da Pergunta 02 

 

Pergunta 02 : Como se sentiu recebendo reservadamente, pelo coordenador 

do laboratório virtual, o feedback de seus colegas de equipe com respeito às 

seguintes dimensões comportamentais: comunicação, condução de equipes, 

eficácia, gestão, habilidade cognitiva e profissionalismo? 

 

Tabela 16 : Frequência dos construtos na avaliação dos gerentes – Pergunta 02 

 
CONSTRUTOS 

APRESENTADOS NA 
PERGUNTA 2 

GERENTES QUE 
REVELARAM O 
CONSTRUTO 

FREQUÊNCIA DO 
CONSTRUTO 

PERCENTUAL 
DOS GERENTES 

Tranquilidade e naturalidade com 
o processo 

1,4 2 50% 

Experiência positiva 2,3 2 50% 

Eficiência do processo 3,4 2 50% 

Recomendações práticas 3 1 25% 
Falta de tempo para algumas 
atividades 

2 1 25% 

 

5.3.3.3- Apresentação dos Construtos da Pergunta 03 

 

Pergunta 03 : Os 4 indicadores abaixo foram os que mais apresentaram 

variação durante as 3 jogadas, pela avaliação dos membros da equipe: indicador a, 

indicador b, indicador c e indicador d. O que tem a comentar (a) sobre seu 

aprendizado e (b) sobre a utilidade do aprendizado no gerenciamento da equipe? 

 

Tabela 17 : Frequência dos construtos na avaliação dos gerentes – Pergunta 03 

 

CONSTRUTOS APRESENTADOS NA 
PERGUNTA 3 

GERENTES QUE 
REVELARAM O 
CONSTRUTO 

FREQUÊNCIA 
DO CONSTRUTO 

PERCENTUAL 
DOS GERENTES 

Aprendizado (gestão, organização, 
decisão, competências pessoais) 

1,2,3,4 4 100% 

Eficiência do processo (critérios, 
oportunidades, metas, resultados, 
recuperação, avaliação, simulação) 

1,3,4 6 75% 

Experiência válida 1,2,4 3 75% 

Alinhamento e trabalho em Equipe 3,4 1 50% 
Geração de informações 
(autoconhecimento) 

1 1 25% 

Feedback e mediação 3 2 25% 

Responsabilidades/Papéis 4 1 25% 

Valorização/Reconhecimento/recompensa 4 1 25% 
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CONSTRUTOS APRESENTADOS NA 
PERGUNTA 3 

GERENTES QUE 
REVELARAM O 
CONSTRUTO 

FREQUÊNCIA 
DO CONSTRUTO 

PERCENTUAL 
DOS GERENTES 

Problema de entendimento inicial da 
ferramenta 

4 1 25% 

Falta de tempo para algumas atividades 2 1 25% 

 

5.3.3.4- Apresentação dos Construtos da Pergunta 04 

 

Pergunta 04 : Faça outros comentários que considerar relevantes. 

 

Tabela 18 : Frequência dos construtos na avaliação dos gerentes – Pergunta 04 
 

CONSTRUTOS APRESENTADOS 
NA PERGUNTA 4 

GERENTES QUE 
REVELARAM O 
CONSTRUTO 

FREQUÊNCIA DO 
CONSTRUTO 

PERCENTUAL 
DOS GERENTES 

Receio inicial com a ferramenta / 
Falta de confiança inicial 1,3 2 50% 

Construção da confiança 1 1 25% 

Atividade boa 3 1 25% 
Aprendizado (tomada de decisão, 
comportamental) 

3 2 25% 

Eficiência do processo 3 1 25% 

 

5.3.3.5- Análise síntese da Expressão de Satisfação da Aprendizagem pelos 

Gerentes 

 
Tabela 19 : Percentual de presença dos construtos apresentados nos questionários de avaliação dos 

gerentes 
 

CONSTRUTOS APRESENTADOS NOS 
QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇÃO DOS 

GERENTES 

GERENTES  QUE 
REVELARAM O 
CONSTRUTO 

PERCENTUAL 
DOS GERENTES 

Processo eficiente 1,2, 3 e 4 100% 

Experiência válida e positiva 1,2, 3 e 4 100% 

Aprendizagem técnica e comportamental 1,2, 3 e 4 100% 
Receio inicial da ferramenta e construção 
gradual da confiança 

1, 3 e 4 75% 

Autoconhecimento e Geração de informações 1, 3 e 4 75% 
Organização, alinhamento e trabalho em 
equipe 

3 e 4 50% 

Valorização/Reconhecimento/recompensa 4 25% 

Pouco tempo para realizar algumas atividades 2 25% 

Apreensão e curiosidade 1 25% 

 

A Tabela 19 (Percentual de presença dos construtos apresentados nos 

questionários de avaliação dos gerentes) traz a lista síntese de construtos revelados 
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nos discursos dos quatro gerentes nas quatro perguntas do Questionário de 

Avaliação Final para os Gerentes (seção 5.2.6). A segunda coluna da Tabela 19 

indica quais gerentes revelaram o respectivo construto e a terceira coluna indica o 

percentual desses gerentes que revelaram esse construto. Assim, o valor 100% 

indica que o construto foi revelado pelos quatros gerentes. Obviamente, cada 

construto revelado tem, no mínimo, 25% de indicação. 

Essa tabela síntese dos construtos revelados nos discursos dos quatro 

gerentes mostra que existe um receio inicial das equipes com a metodologia e com a 

ferramenta. Apreensão e curiosidade também aparecem nesse sentido. Contudo, 

todos os gerentes, de modo unânime, julgaram: (1) a experiência como sendo válida 

e positiva, (2) o processo como sendo eficiente e (3) que houve aprendizado nas 

dimensões técnica e comportamental. Outros fatores importantes do laboratório foi o 

estímulo ao trabalho em equipe, autoconhecimento e um ambiente de conversa 

gerador de informações úteis e que valoriza, reconhece e recompensa as ações 

coletivas. Por fim, também aparece um construto que reflete sobre a duração 

temporal da experiência realizada. Um dos gerentes pontua que houve pouco tempo 

de laboratório, revelando que se precisaria de mais tempo para realizar as atividades 

ainda melhor. 

Segue abaixo uma representação gráfica dos percentuais de presença dos 

construtos apresentados nos questionários de avaliação dos gerentes. 

 

 
 

Figura 22 : Percentual de presença dos construtos nos questionários de avaliação dos gerentes 
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A Figura 22 ilustrada acima mostra, em outra perspectiva, todos os 

construtos apresentados nos questionários de avaliação dos gerentes, 

acompanhados de taxas percentuais relativas à quantidade de gerentes que 

revelaram o respectivo construto. 

 

Tabela 20 : Distribuição percentual dos construtos apresentados nos questionários de avaliação dos 
gerentes 

 
CONSTRUTOS APRESENTADOS NOS 

QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇÃO DOS 
GERENTES 

FREQUÊNCIA 
DE CADA 

CONSTRUTO 
PERCENTUAL 

Processo eficiente 19 39% 

Experiência válida e positiva 6 12% 

Aprendizagem técnica e comportamental 6 12% 
Receio inicial da ferramenta e construção gradual da 
confiança 

5 10% 

Autoconhecimento e Geração de informações 4 8% 

Valorização/Reconhecimento/recompensa 3 6% 

Organização, alinhamento e trabalho em equipe 2 4% 

Pouco tempo para realizar algumas atividades 2 4% 

Apreensão e curiosidade 2 4% 

 
A Tabela 20 mostra que os indicadores (1) processo eficiente, (2) 

experiência válida e positiva e (3) aprendizagem técnica e comportamental, os quais 

apareceram no discurso dos quatro gerentes, apresentam um grau de significância 

muito grande: 63%. Esse percentual indica 31 incidências desses três construtos na 

avaliação final. 

Segue abaixo uma representação gráfica da distribuição percentual desses 

construtos apresentados nos questionários de avaliação dos gerentes. 

 

 
 

Figura 23 : Síntese dos construtos apresentados nos questionários de avaliação dos gerentes 
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A Figura 23 acima mostra, em outra perspectiva, todos os construtos 

apresentados nos questionários de avaliação dos gerentes, acompanhados de taxas 

percentuais relativas à frequência em que o construto aparece em relação aos 

demais construtos. 

 
5.3.3.6- Expressão de Satisfação da Aprendizagem pelas Equipes 

 

A expressão de aprendizagem da equipe (não considerando a figura do 

gerente) foi obtida a partir de construtos revelados nos depoimentos de avaliação 

final do seminário, realizados pelos integrantes das equipes participantes, conforme 

citados na seção 5.2.5. 

 

5.3.3.7- Análise Síntese da Expressão de Satisfação da Aprendizagem pelas 

Equipes 

 
Tabela 21 : Síntese dos construtos apresentados nos depoimentos de avaliação dos participantes 

 
CONSTRUTOS APRESENTADOS 

NOS DEPOIMENTOS DE 
AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES  

PARTICIPANTES QUE 
REVELARAM O 
CONSTRUTO 

PERCENTUAL DOS 
PARTICIPANTES 

Aprendizagem técnica e 
comportamental 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
13, 15, 16, 18 

68% 

Experiência diferente, interessante e 
válida 

5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 
18, 19 

53% 

Benefício do processo de laboratório 
com simulador  

1, 2,5, 7, 10, 11, 12, 15, 
16 

47% 

Ambiente de cooperação e 
colaboração entre as pessoas, a 
partir do estímulo ao trabalho em 
equipe e consequente evolução  
 

3, 4, 9, 11, 17, 18 32% 

Ambiente de discussão e conversa 
produtiva 

11 5% 

Experiência diferente e complexa 14 5% 

 
A Tabela 21 mostra que quase 70% dos participantes relacionaram o 

laboratório com o construto aprendizagem. Na verdade, foram muitas construções 

acerca do tema, tais como aprendizado de: visão de negócios, visão sistêmica, 

conhecimento gerencial, conhecimento comportamental, dentre outros. 53% dos 

participantes também dizem que o laboratório é uma experiência nova e bastante 

positiva; alguns participantes classificaram a experiência como sendo fantástica.  
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Outro construto bastante importante foi o próprio processo laboratorial com o 

simulador: 47% dos participantes reconheceram algum tipo de benefício, a partir da 

experiência com essa abordagem de aprendizagem. Alguns desses benefícios, 

apontados por 37% dos participantes, é a construção de um ambiente de conversa 

produtiva e cooperativa, a partir do estímulo e consequente evolução do trabalho em 

equipe. 

Também houve uma pontuação de um dos participantes que a experiência 

foi complexa, ficando uma reflexão bastante importante acerca do processo do 

laboratório. Nesse sentido, fica a seguinte lição aprendida: é importante em todas as 

fases do processo de laboratório, fazer pontuações acerca de possíveis dúvidas dos 

participantes. Apesar de ser uma adaptação bastante simples, pode gerar resultados 

bastante positivos, no sentido de dirimir possíveis dúvidas de participantes que não 

tenham o perfil para questionar espontaneamente durante o processo. 

 

 
Figura 24 : Síntese dos construtos apresentados nos questionários de avaliação dos gerentes 

 

A Figura 24, ilustrada acima, mostra, em outra perspectiva, todos os 

construtos apresentados nos depoimentos de avaliação dos participantes, 

acompanhados taxas percentuais relativas à frequência que o construto aparece em 

relação aos demais construtos. 
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Tabela 22 : Distribuição percentual dos construtos apresentados nos depoimentos de avaliação dos 
participantes 

 
CONSTRUTOS APRESENTADOS NOS DEPOIMENTOS 

DE AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
FREQUÊNCIA DE 

CADA CONSTRUTO PERCENTUAL 

Aprendizagem técnica e comportamental 13 33% 

Experiência diferente, interessante e válida 10 25% 

Benefício do processo de laboratório com simulador  9 23% 

Ambiente de cooperação e colaboração entre as 
pessoas, a partir do estímulo ao trabalho em equipe e 
consequente evolução  

6 15% 

Ambiente de discussão e conversa produtiva 1 3% 

Experiência diferente e complexa 1 3% 

 

A Tabela 22 mostra certo equilíbrio na distribuição dos construtos 

apresentados. Contudo, existem dois construtos que desviam dessa média: (1) a 

questão da aprendizagem técnica, que possui 33% da frequência, e (2) a pontuação 

de que a experiência foi complexa, com 5%. 

Além disso, interpretando, de maneira integrada, os construtos (1) ambiente 

de cooperação entre as pessoas, a partir do estímulo ao trabalho em equipe e 

consequente evolução e (2) colaboração com ambiente de discussão e conversa 

produtiva, tem-se uma média de 18% das indicações, ficando próximo a (3) benefício 

do processo de laboratório com simulador e (4) experiência diferente, interessante e 

válida. 

 

 
 

Figura 25 : Percentual de presença dos construtos nos depoimentos de avaliação dos participantes 
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A Figura 25 mostra, em outra perspectiva, todos os construtos apresentados 

nos depoimentos de avaliação dos participantes, acompanhados de taxas 

percentuais relativas à quantidade de gerentes que revelaram o respectivo 

construto. 
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6- CONCLUSÕES 

 

Este trabalho fundamentou-se numa crítica à predominância da 

racionalidade no processo de formação do gerente de projetos, bem como numa 

proposta de laboratório de aprendizagem prática, utilizando simuladores. 

Inicialmente foi realizada uma revisão da literatura que identificava uma relação 

entre as crises e os dilemas da educação profissional e o contexto do gerenciamento 

de projetos. A revisão também ajudou a compreender as principais diretrizes de uma 

abordagem de educação reflexiva com a ciência da ação e, consequentemente, 

poder definir um laboratório de aprendizagem mais efetivo.  

A abordagem metodológica utilizada para a realização do laboratório foi o 

estudo de caso, haja vista a necessidade de descrever, explorar e avaliar o 

fenômeno da aprendizagem de gerentes de projetos, utilizando um simulador 

estratégico de negócios. O estudo de caso trabalhado nesta pesquisa contou com 

quatro empresas de tecnologia que possuem seus modelos de produção, orientados 

a projetos. A dinâmica do laboratório consistiu numa prática de investigação 

reflexiva, ou seja, de aprendizagem por meio da descoberta ou da experimentação, 

que levam os aprendizes a encontrarem novos objetivos e gerarem novas 

oportunidades ainda não aproveitadas. Para tal, foi realizada uma modelagem que 

permitisse a seguintes interações: (a) gerente-gerente, (b) gerente-integrante, (c) 

integrante-integrante, (c) gerente-instrutor, (d) integrante-instrutor e (e) gerente-

integrante-instrutor, ou seja, todos. 

� Para o laboratório, foi desenvolvido, também, um sistema de avaliação de 

desempenho, a fim de melhorar e monitorar sua dinâmica, seja na 

dimensão comportamental, seja na técnica de gestão. Para a dimensão 

comportamental, foi utilizado o referencial do PMCD Framework do PMI, 

trabalhando as seguintes competências pessoais: condução de equipes 

(ou liderança), habilidade cognitiva, profissionalismo, comunicação e 

eficácia. Nesse sentido, foi importante identificar que o próprio PMI admite 

a dificuldade de desenvolver as competências pessoais e recomenda que 

sejam utilizados métodos que trabalhem com a questão dos 

comportamentos diretamente observados. Assim, foi desenvolvido um 

formulário no software com uma série de comportamentos que se 

relacionam diretamente com a estrutura de elementos do PMCD 
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Framework. Na dimensão técnica, o sistema de avaliação de desempenho 

tinha uma integração com os dados inerentes ao próprio simulador, uma 

vez que a ideia foi fazer uma análise comparativa das estratégias 

implementadas por cada equipe com um valor médio de excelência. Esse 

sistema ratifica o primeiro objetivo específico proposto (Desenvolver um 

sistema de TI para o acompanhamento e avaliação dos gerentes, a partir 

de indicadores técnicos e comportamentais, a partir do modelo de 

competências do PMI). 

Seguem alguns resultados do estudo de caso que foram importantes para o 

alcance dos terceiro objetivo específico proposto (Analisar e inferir qualitativamente 

o impacto da aprendizagem em um laboratório de educação profissional com 

simuladores, num experimento de compactação de tempo e lugar - gerir 72 meses 

de uma empresa virtual em 7 horas de laboratório): 

 (1) Avaliação do desempenho técnico : verificou-se que todas as equipes 

tiveram uma boa evolução nos seus desempenhos técnicos. As duas 

equipes mais bem colocadas tiveram resultados muito próximos aos 

valores de excelência recomendados pelo simulador e as terceira e 

quarta equipes, apesar de não terem atingidos os valores de excelência, 

tiveram índices muito elevados de desenvolvimento entre a primeira e a 

terceira rodadas, o que mostra um alto grau de aprendizado. 

(2) Avaliação do desempenho comportamental : verificou-se que todos os 

quatro gerentes apresentaram uma evolução dos índices de 

desenvolvimento comportamental, segundo indicadores do PMCD 

Framework. Gestão e eficácia apresentaram desenvolvimento, de pelo 

menos 1 dos 12 indicadores, em 100% dos gerentes; condução de 

equipes, profissionalismo, comunicação e habilidade cognitiva 

apresentaram desenvolvimento em 75% dos gerentes. Ainda na 

dimensão comportamental, destaca-se a quantidade de comportamentos 

que variaram durante o laboratório: foram 51 dos 72 comportamentos, 

ou seja, uma taxa de cobertura de 71%. Eficácia e condução de equipes 

foram as competências “campeãs”, uma vez que cada uma apresentou 

desenvolvimento de 11 dos 12 comportamentos propostos; gestão 

aparece logo em seguida, com um percentual de 75% ou seja, 

apresentou um desenvolvimento de 9 dos 12 comportamentos.Esses 
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resultados foram fundamentais para o segundo objetivo proposto 

(Diagnosticar quais indicadores emergem/evoluem num modelo de 

competências gerenciais do PMI (Project Management Institute), num 

contexto de educação profissional com simuladores estratégicos), uma 

vez que foi possível identificar as competências que emergiram de 

maneira mais expressiva no laboratório, além de poder ser analisada o 

grau de cobertura de cada competência. 

(3) Expressão de satisfação da aprendizagem pelos geren tes : todos os 

gerentes revelaram em seus discursos que (a) a experiência foi válida e 

positiva, (b) o processo foi eficiente e (c) houve aprendizado técnico e 

comportamental em sua equipe. Também houve destaque na 

contribuição do processo para o autoconhecimento e desenvolvimento 

da equipe. Outra informação revelada foi o receio e a curiosidade inicial 

com a ferramenta e com o processo, porém, seguida de uma construção 

gradual da confiança e familiaridade com o processo. Isso se deu, 

principalmente, pelo fato da inovação da atividade na experiência desse 

tipo de aprendiz. 

(4) Expressão de satisfação da aprendizagem pelos demai s integrantes : 

as análises dos discursos dos integrantes das equipes que não eram 

gerentes apresentaram construtos bem semelhantes aos dos construtos 

apresentados pelos gerentes. O curioso se deu nos três construtos de 

maior destaque: (a) aprendizagem técnica e comportamental, com 68%; 

(b) experiência válida e interessante, com 53% e (c) benefício do 

processo de laboratório com o simulador, com 47%. 

Ainda em relação ao laboratório de aprendizagem foi identificado que: 

(1) É fundamental que as etapas de negociação das expectativas e 

familiarização sejam realizadas adequadamente, ou seja, que seja 

realizado um planejamento dos recursos e do tempo, de acordo com as 

demandas de cada grupo, a fim de gerar um ambiente motivador e 

transparente e, consequentemente, aberto à aprendizagem. 

(2) É fundamental que a mentoria (coach) realizada no laboratório seja 

particularizada em relação aos pontos fortes e fracos de cada gerente e 

equipe. A pesquisa mostrou certa dispersão entre as competências 

pessoais desenvolvidas em cada gerente, ou seja, cada gerente teve um 
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conjunto de comportamentos específico. Isso revela que a mentoria no 

laboratório demanda um acompanhamento e aconselhamento 

detalhados para cada gerente e deve ser trabalhada a partir dos 

comportamentos observados. 

O foco da aprendizagem no laboratório foi em torno do conhecimento-na-

ação, ou seja, a partir de uma construção reflexiva que se dá de maneira tácita ou 

de fundo. Do ponto de vista da aprendizagem técnica, destaca-se o aperfeiçoamento 

da visão de negócios e sistêmica dos participantes, a partir da internalização de 

conhecimentos e lógicas complexas, inerentes ao mapa de causalidade sistêmica do 

simulador. Do ponto de vista comportamental, destaca-se o aperfeiçoamento de 

competências pessoais, a partir da internalização de comportamentos, estimulados 

pela própria prática, além do processo de mentoria e dos fóruns de comunicação 

coletivos. 

Também é importante destacar que esse estudo de caso serviu de ponto de 

partida para a construção, entre as equipes participantes, de uma comunidade de 

aprendizagem, em torno de práticas bem-sucedidas no gerenciamento de projetos. 

Por fim, vale ressaltar que todas as empresas pertencem à mesma incubadora e que 

os resultados gerados passam a ter influência na cultura das mesmas, tendendo à 

construção de um ambiente social de trabalho mais integrado, cooperativo e eficaz. 

 

7- RECOMENDAÇÕES 

7.1- CRIAR UM MICROMUNDO ESPECÍFICO PARA A APRENDIZAGEM PRÁTICA 

DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

O micromundo deverá ser baseado nas diretrizes e pressupostos desta 

pesquisa e deverá prover mecanismos (requisitos de software) que promovam uma 

dinâmica laboratorial. Essa interação deve ser respaldada em indicadores técnicos e 

comportamentais. 

A proposição deste micromundo consiste na construção de um artefato 

baseado nas diretrizes e pressupostos desta pesquisa, com a finalidade de prover 

mecanismos que promovam uma dinâmica laboratorial específica para gerentes e 

equipes de projetos. As interações nesse micromundo devem ter indicadores 

técnicos e comportamentais, respaldados nas melhores referências de 

gerenciamento de projetos, tais como, por exemplo, o PMI e o IPMA. 
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A ideia é que esse micromundo possa ajudar a educação e a prática do 

gerenciamento de projetos em várias dimensões, tais como: (1) treinamentos 

específicos para gerentes e equipes de projetos, (2) programas de educação 

continuada para os gerentes e equipes de projeto, (2) modelagem estratégica de 

realidades complexas de projetos, a partir da simulação, (3) simulação de projetos.  

Dessa forma, o micromundo poderá ser utilizado, tanto por instituições de 

ensino e centros de treinamento, quanto por organizações que desejam simular 

realidades complexas e tomar decisões acerca de projetos. 

 

7.2- APLICAR A METODOLOGIA DE LABORATÓRIO NUMA DISCIPLINA DE 

GRADUAÇÃO OU PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Elaborar uma disciplina ou até mesmo um currículo de gerenciamento de 

projetos, baseado nesse paradigma de aprendizagem prática e reflexiva, utilizando 

micromundos em laboratórios.  

A ideia seria elaborar um currículo composto por dois módulos integrados: 

(1) módulo de conhecimento explicito, baseado nos métodos convencionais, tais 

como exposições teóricas, leituras, apresentações, provas, dentre outros e (2) 

módulo do conhecimento tácito, baseado no método laboratorial, tais como 

simulação, estudos de casos, dinâmicas de comunicação e reflexão. 

Nesta proposta seria criada uma comunidade de aprendizagem em que os 

aprendizes irão desenvolver suas melhores performances/talentos de maneira 

prática e reflexiva. Neste laboratório, as práticas profissionais seriam desenvolvidas, 

em torno de um projeto real. 

 

7.3- CRIAR UM SISTEMA DE OBSERVAÇÃO DE EQUIPES E ANÁLISE 

COMPORTAMENTAL  

 

Elaborar um sistema de registros e análise de comportamentos diretamente 

observados em uma dinâmica de grupo. O sistema poderá ser utilizado in loco ou 

em aplicações pós-fato, a partir de dinâmicas filmadas. 

O registro dos comportamentos deve ser organizado em intervalos de 

tempo, chamados de incidentes críticos. Em cada dinâmica de grupo, existe uma 



121 
 

 

quantidade finita de incidentes críticos, de tempo variável com a relevância e 

peculiaridades dos fenômenos daquela determinada sessão.  

Para o registro dos comportamentos também são utilizados indicadores ou 

protocolos de interação social, a fim de relacionar os comportamentos de acordo 

com uma determinada teoria. Como exemplo de teorias que podem ser mapeadas 

em dicionários (conjunto de indicadores) de interação social, podem-se citar: 

competências relacionais, atos de fala, comunicação estratégica, dentre outros. 

Assim, para o registro propriamente dito do comportamento no sistema, faz-

se necessário o lançamento de três atributos básicos: (a) indicador da interação 

social, (b) emissor ou realizador do indicador e (c) destinatário ou receptor do 

indicador. Assim, para cada sessão analisada seria utilizado um determinado 

dicionário de protocolos de interação social. 

Exemplo de um registro de comportamentos, utilizando o dicionário de atos 

de fala  (tipo de protocolo de interação social) numa reunião de duas horas de 

duração, distribuídos em intervalos críticos de dois minutos. 

� Indicador : Negação de pedido 

� Incidente crítico : 4º 

� Emissor : João 

� Receptor : Maria 

Ao final dos registros de todos os comportamentos, será possível identificar 

padrões de comportamentos daquele grupo, de forma a promover reflexões 

profundas e transformadoras do ponto de vista comportamental. Esses padrões de 

comportamentos podem ser associados a recomendações e normativas padrões 

para o aumento da eficácia daquele determinado grupo. 

 

7.4- INVESTIGAR E ELABORAR UM MODELO EFICAZ DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL DO EDUCADOR DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Prover um modelo que auxilie o educador de gerenciamento de projetos, 

enquanto educador. Como visto nesta dissertação, o educador tem um papel 

bastante complexo num laboratório, precisando atuar de maneira reflexiva e 

integrada aos aprendizes. Na verdade o educador tem a função de um coach, 

reconceitualizando o seu papel e identificando sua própria maneira de orientar os 

aprendizes. 
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Nesse sentido, o educador tem que ser um profissional comprometido com 

os valores e o grau de abertura para a reflexão que um laboratório de aprendizagem 

exige. Por exemplo: num laboratório reflexivo, é fundamental que o educador 

exponha publicamente o seu próprio conhecimento-na-ação para a reflexão e 

instigue seus aprendizes a fazer o mesmo. 

Assim, a proposta desta recomendação é aprofundar as questões-chave 

para o entendimento e a proposição de um modelo com diretrizes e recomendações 

práticas para a formação profissional do educador de gerenciamento de projetos. 
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APÊNDICE A – INDICADORES DE COMPETÊNCIAS PESSOAIS T RADUZIDOS E 

ADAPTADOS DO PMCD FRAMEWORK 

 
1- CONDUÇÃO DA EQUIPE 
 

Tabela 23 : Indicadores da competência “Condução da equipe”, traduzido e adaptado do PMCD 
(2008) Framework  

 

ELEMENTOS CRITÉRIOS DE PERFORMANCE 
AVALIAÇÃO  

N S 
Cria um ambiente 

de equipe que 
promove a alta 
performance 

Expressa as expectativas positivas para a equipe. 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 
Encoraja consistentemente o trabalho em equipe. 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Exige e modela, com sua ação, a alta performance. 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Constrói e mantém 
relações 

favoráveis 

Restringe as relações aos assuntos apropriados e relacionados 
ao trabalho, ao projeto e à cultura local. 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Constrói a confiança e a confidência dentro da equipe. 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 
Cria um ambiente que encoraja a abertura, o respeito e a 
consideração pelos stakeholders/equipe. 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Motivação e 
mentoria para a 

equipe de projeto 

Define e comunica à equipe de projeto a visão, a missão e os 
valores estratégicos (*). 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Recompense a performance de acordo com os critérios e 
orientação da organização. 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Estabelece relações de mentoria para o crescimento dos 
membros da equipe. 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Assume a 
responsabilidade 
pela entrega do 

projeto 

Demonstra pertença responsabilidade e comprometimento pelo 
projeto 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Faz alinhamento das atividades pessoais e das prioridades para 
aumentar a probabilidade de alcance das metas do projeto. 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Dá suporte e apóia as decisões e ações da equipe. 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 
 
 
2- HABILIDADE COGNITIVA 

 
Tabela 24 : Indicadores da competência “Habilidade Cognitiva”, traduzido e adaptado do PMCD 

(2008) Framework  
 

ELEMENTOS CRITÉRIOS DE PERFORMANCE 
AVALIAÇÃO  

N S 

Mantém uma visão 
integrada do projeto 

Compreende as necessidades, os interesses dos 
stakeholders/equipe e a influência deles no sucesso do projeto 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Compreende como as ações do projeto impactam as outras áreas 
do projeto, outros projetos e o ambiente organizacional 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Compreende a estrutura formal e informal da equipe/organização 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Resolve maneira 
eficaz as questões 

problemáticas 

Simplifica as complexidades para permitir uma análise complexa e 
precisa. 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Aplica conceitos e ferramentas complexas, quando necessário. 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 
Observa discrepância, tendências e inter-relações nos dados do 
projeto 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Usa ferramentas e 
técnicas de gestão 
apropriadas para o 

projeto 

Compreende as ferramentas e técnicas de gestão de projetos 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 
Seleciona as ferramentas e técnicas apropriadas 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 
Aplica ferramentas e técnicas apropriadas para a gestão do projeto 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Busca as 
oportunidades para 

melhorar os 
resultados do projeto 

Oferece um modelo para julgar as oportunidades e as inquietações 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 
Busca as oportunidades relevantes à medida que elas aparecem 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 
Consolida as oportunidades e as transfere para a 
organização/equipe 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 
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3- PROFISSIONALISMO 
 

Tabela 25 : Indicadores da competência “Profissionalismo”, traduzido e adaptado do PMCD (2008) 
Framework  

 

ELEMENTOS CRITÉRIOS DE PERFORMANCE 
AVALIAÇÃO  

N S 

Demonstra 
comprometimento 

com o projeto 

Compreende e apóia efetivamente a missão e as metas do 
projeto e da organização/equipe. 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Coopera com os stakeholders/equipe para alcançar os 
objetivos do projeto. 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Faz sacrifícios, se necessário, para fazer o projeto avançar. 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Age com integridade 

Adere e cumpre todas as exigências legais. 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 
Trabalha dentro de um conjunto reconhecido de padrões éticos. 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 
Procura evitar qualquer conflito possível de interesse dos 
stakeholders/equipe 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Maneja (?) a 
adversidade entre 

as pessoas e a 
equipe de um modo 
adequado/cabível(?) 

Mantém o auto-controle em todas as situações e responde as 
demandas com calma. 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Admite limitações e, de modo explicito, aceita a 
responsabilidade pelos fracassos. 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Aprende com os erros e melhora performance futura, 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Resolve situações 
individuais e da 

organização com 
objetividade. 

Respeita o modelo organizacional de gestão de projeto. 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 
Procura um equilíbrio dos interesses individuais com o da 
equipe/organização. 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Designa os membros da equipe de um modo justo e apropriado 
para as tarefas. 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

 
 
4- GESTÃO 
 
Tabela 26 : Indicadores da competência “Gestão”, traduzido e adaptado do PMCD (2008) Framework  
 

ELEMENTOS CRITÉRIOS DE PERFORMANCE 
AVALIAÇÃO  

N SIM 

Constrói e mantém 
a equipe de 

projetos 

Assegura que as expectativas e as responsabilidades estejam 
claras para os membros da equipe e que eles compreendam a 
importância do projeto. 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Mantém uma atitude positive e relacionamentos efetivos entre 
os membros da equipe. 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Identifica, avalia e seleciona os talentos (internos e externos). 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Planeja e gere o 
sucesso do projeto 
 
 

Estuda tendências positivas e negativas e estabelece objetivos 
estratégicos compatíveis 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Aplica os padrões do setor do negocio e as práticas geralmente 
aceitas para a prática do projeto 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Ajusta as práticas, geralmente aceitas, para a realização bem 
sucedida e adequada ao projeto em curso. 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Coordena e 
organiza para o 

sucesso do projeto 

Trabalha com os outros e torna claro os papéis, as expectativas 
e as responsabilidades e especificações dos responsáveis e 
das equipes 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Organiza as informações do projeto, enfatizando os níveis 
adequados de trabalho 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Insiste no cumprimento de processos, procedimentos, políticas 
e práticas adequadas. 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Resolução de 
conflitos entre 
membros da 

equipe/stakeholders 

Assegura que os membros da equipe e os stakeholders estejam 
conscientes das normas de ação dentro do projeto 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Reconhece os conflitos 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 
Age resolutamente e resolve os conflitos 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 
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5- COMUNICAÇÃO 
 

Tabela 27 : Indicadores da competência “Comunicação”, traduzido e adaptado do PMCD (2008) 
Framework  

 

ELEMENTOS CRITÉRIOS DE PERFORMANCE 
AVALIAÇÃO  

N S 
Ouve atentamente, 

compreende e 
responde aos 

stakeholders/equipe 

Ouve atentamente aos outros 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 
Entende o significado implícito e explícito das comunicações 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 
Responde e age para atender as expectativas, preocupações e 
questões críticas 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Mantém as linhas 
de comunicação 

Engaja proativamente os stakeholders/equipe 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 
Dissemina de forma eficaz as informações 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 
Mantém a comunicação formal e informal 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Assegura a 
qualidade à 
informação 

Usa as fontes apropriadas de informação 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 
Oferece informação precisa e verdadeira 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 
Busca/testa a validação da informação 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Adéqua a 
comunicação para a 

audiência/equipe 

Oferece/gera informação relevante 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 
Usa um método adequado de comunicação para a 
audiência/equipe  

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Faz o alinhamento da comunicação com o ambiente ou situação 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 
 
 
6- EFICÁCIA 

 
Tabela 28 : Indicadores da competência “Eficácia”, traduzido e adaptado do PMCD (2008) Framework  

 

ELEMENTOS CRITÉRIOS DE PERFORMANCE 
AVALIAÇÃO  

N S 

Resolve os 
problemas do 

projeto 

Usa técnicas adequadas de resolução de problemas. 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 
Valida as soluções propostas que resolvem o problema e que 
estão dentro dos recursos do projeto. 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Escolhe as soluções que maximizam os benefícios do projeto e 
minimizam os impactos negativos. 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Mantém 
envolvimento, 

motivação e o apoio 
dos 

stakeholders/equipe 
para 

Usa a comunicação com os stakeholders/equipe para mantê-los 
motivados 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Busca constantemente as oportunidades de comunicar o status 
e o direcionamento do projeto para alcançar as necessidades e 
expectativas dos stakeholders/equipe 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Usa de objetividade na construção do consenso 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Muda o ritmo 
planejado de modo 

a atender as 
necessidades do 

projeto 

Demonstra flexibilidade com respeito às mudanças que 
beneficiem o projeto 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Assume ações positivas que captalizam oportunidades ou 
resolve problemas emergentes 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Favorece um ambiente amigável que estimula um aprendizado 
continuado 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Usa de 
assertividade, 

quando necessário 

Toma iniciativa, quando necessária, assumindo riscos calculados 
para garantir a entrega do projeto 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Evita discussões improdutivas, toma decisões e indica ações 
apropriadas 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Toma decisões nos prazos, baseadas nos fatos, sobretudo para 
lidar com a ambiguidade. 

0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 
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APÊNDICE B: QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO FINAL PARA OS  GERENTES 

 

Pergunta 01:  Como se sentiu sendo avaliado reservadamente (e com sua ausência) 

pelos demais membros da equipe que o designaram\elegeram como 

gerente durante o laboratório? 

 
Pergunta 02:  Como se sentiu recebendo reservadamente, pelo coordenador do 

laboratório virtual, o feedback de seus colegas de equipe com respeito 

às seguintes dimensões comportamentais: comunicação, condução 

de equipes, eficácia, gestão, habilidade cognitiva e profissionalismo? 

 
Pergunta 03 : Os 4 indicadores abaixo foram os que mais apresentaram variação 

durante as 3 jogadas, pela avaliação dos membros da equipe: 

indicador a, indicador b, indicador c e indicador d. O que tem a 

comentar (a) sobre seu aprendizado e (b) sobre a utilidade do 

aprendizado no gerenciamento da equipe? 

 
Pergunta 04:  Faça outros comentários que considerar relevantes. 

 
 


