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Resumo 
 

O objetivo deste estudo foi compreender como os gestores aprendem por meio de 

experiências e reflexões e como essa aprendizagem contribui para a prática profissional. Para 

atingir tal objetivo, foram formuladas as seguintes perguntas de pesquisa: a) Como os gestores 

aprendem por meio de experiências e reflexões? b) Como a aprendizagem tem contribuído na 

atuação profissional dos gestores? A fundamentação teórica utilizada constitui estudos das 

áreas de trabalho do executivo, aprendizagem pela experiência e prática reflexiva. A pesquisa 

foi realizada no formato de estudo qualitativo de múltiplos casos e teve como campo empírico 

três empresas incorporadoras da Região Metropolitana de Recife: AWM Engenharia Ltda, 

Construtora Carrilho Ltda e Exata Engenharia Ltda. Foram realizados os métodos de 

observação e entrevista semi-estruturada com cada um dos nove gestores participantes do 

estudo. A metodologia utilizada para a análise dos dados recolhidos foi a análise cruzada dos 

casos, que possibilitou a construção das seguintes conclusões: a) Os gestores aprendem por 

meio de experiências específicas da prática profissional, pelas redes de relacionamentos que 

constroem no dia-a-dia do trabalho, pela prática reflexiva e passando por experiências de 

disjunção e b) A prática profissional dos gestores é influenciada pelo estímulo ao 

gerenciamento e ao aprendizado na empresa, pela adoção de rotinas e procedimentos e pela 

vivência de experiências de disjunção. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem de gerentes. Aprendizagem pela experiência. Prática reflexiva. 

Gestores de empresas de incorporação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 
The main purpose of this study was to understand how managers learn from experiences and 

reflection and how this learning improves the professional practice. The following research 

questions were created in order to reach the purpose: a) How do managers learn from 

experiences and reflection? b) How does learning improve the manager‟s professional 

practice? The studies of the main areas of the manager‟s work, learning from experience and 

reflective practice made the theoretical basis of this study. The research was done by using the 

methodology of multiples case studies and the research site was made of three construction 

companies from Região Metropolitana de Recife: AWM Engenharia Ltda, Construtora 

Carrilho Ltda e Exata Engenharia Ltda. The strategies of data collection used with each one of 

the nine managers involved in this research were the observation and the semi-structured 

interview. The methodology used to analyze the collected data was the cross-case analysis, 

which made it possible to get to the following conclusions about the study: a) The managers 

learn from specifics experiences from their professional practice, from networks they have 

created at their daily work, from the practice of reflection, and going through experiences of 

disjunction and b) The manager‟s professional practice is improved by stimulating the 

management and learning inside the company, by the adoption of routines and procedures, 

and by living experiences of disjunction. 

 

Key-words: Managerial learning. Learning from experience. Reflective practice. Construction 

companies‟ managers.  
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1 Introdução 

 
O sucesso no atual mercado de trabalho depende cada vez mais do aprendizado

1
 dos 

indivíduos dentro e fora das organizações, mas a maioria das pessoas não sabe como 

aprender, e esse é um dilema básico que as empresas precisam resolver. A questão é que 

muitas empresas nem sequer têm consciência de que têm problemas de aprendizado entre seus 

membros; compreendem mal o que é aprender e como fazer isso (ARGYRIS, 1991). 

Os executivos precisam lidar com as pessoas, informações e ações no seu dia-a-dia no 

trabalho, atuando entre papéis de “fazedores”, “líderes” e “administradores” (MINTZBERG; 

QUINN, 2001, p. 40) para conseguir extrair o melhor de cada ação executada. Mas nem 

sempre os executivos possuem as habilidades ou os conhecimentos necessários para realizar 

de maneira adequada o seu trabalho. Os executivos precisam estar em constante aprendizado 

se buscam por um bom desempenho nas empresas em que atuam, pois “a longo prazo, o 

desempenho superior depende de aprendizado superior” (SENGE, 2001, p. 214). 

Nesse estudo, uma vez que a questão da aprendizagem será abordada no nível 

individual, e não organizacional, entende-se que a aprendizagem dos gestores (foco do 

estudo) e dos demais membros de uma empresa é a responsável por criar o estilo de gestão da 

organização, pois “no final das contas, organizações aprendem por meio de seus membros”. 

(KIM, 1993, p. 37). Além disso, Jarvis (2006, p. 4) lembra que a aprendizagem está 

relacionada à experiência – normalmente consciente –, e as organizações não possuem 

experiências. São seus membros que são capazes de refletir sobre uma experiência e aplicar a 

aprendizagem resultante nos procedimentos da empresa. 

Dessa forma, é preciso entender quem é o gestor que assume o papel de dirigente: “o 

gerente pode ser definido como a pessoa responsável por uma organização ou por uma de suas 

unidades” (MINTZBERG; QUINN, 2001, p. 37). Mintzberg e Quinn (2001, p. 38) ressaltam 

que ao assumir um trabalho gerencial (assim como qualquer outro cargo ou trabalho – ou em 

qualquer situação da vida de uma pessoa), o indivíduo não é um ser neutro, desprovido de 

valores prévios. Cada dirigente traz consigo um conjunto de valores, experiências e 

competências que possibilitou a formação do seu conhecimento acerca do trabalho gerencial. 

Essas experiências prévias, atuando em conjunto com as novas que serão proporcionadas pelo 

                                                 
1
 Aprendizagem: mesmo que Aprendizado (HOUAISS, 2001). 
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trabalho, fornecerão a base para novos conhecimentos do dirigente e moldarão seu estilo de 

gestão. 

A experiência e a reflexão são consideradas as principais fontes de aprendizado dentro 

da abordagem construtivista de aprendizagem e dentro da aprendizagem transformadora de 

Mezirow (MERRIAM; CAFFARELLA; BAUMGARTNER. 2007, p. 130). Por meio da 

socialização, o indivíduo negocia sua visão da realidade e a constrói de maneira única (cada 

indivíduo possui uma visão única da realidade), utilizando-a para construir significados que 

irão lhe orientar no dia-a-dia. A aprendizagem não pode ser vista como um fenômeno apenas 

individual, pois a aprendizagem sempre ocorre em contextos sociais, em relacionamentos, nos 

mundos das pessoas (JARVIS, 2006, p.51). Mezirow (1991) afirma que, quando adultos, os 

indivíduos precisam encarar as mudanças por meio de novas perspectivas para que possam 

compreender as mudanças e ter “um maior grau de controle sobre suas vidas” (MEZIROW, 

1991, p. 3). O indivíduo adulto precisa saber negociar socialmente seus valores e suas 

experiências de maneira crítica para que seu aprendizado ocorra de maneira transformadora, 

ou seja, transformando valores e conhecimentos prévios através de novas experiências 

(MEZIROW, 1991). O indivíduo, ao interpretar suas experiências por meio da reflexão, 

constrói significados e dá início, assim, ao processo de aprendizagem. 

Entretanto, Mezirow segue uma linha que encara a aprendizagem como um processo 

de mudança dramática daquilo que já passou por meio da reflexão crítica das experiências, 

rompendo com o passado para se transformar em algo novo (JARVIS, 2006, p. 173 e 174; 

MERRIAM; CAFFARELLA; BAUMGARTNER, 2007, p. 130 e 132). As abordagens dentro 

do modelo construtivista de aprendizagem encaram a aprendizagem como um processo de 

construção de significados por meio das experiências vividas e da prática reflexiva. Tais 

significados são aperfeiçoados, enriquecidos, mas não rompem em definitivo com as 

experiências prévias. Dessa forma, a visão transformadora de Mezirow se encaixa tanto na 

abordagem humanista da aprendizagem quanto na construtivista (ver Quadro 1). Por esse 

motivo, apenas os pressupostos básicos da teoria defendida por Mezirow serão considerados 

nesse estudo, ficando de fora os conceitos mais radicais de mudança brusca e rompimento 

com o passado. 

Visto que o ambiente de trabalho dos executivos é extremamente dinâmico e sujeito a 

incertezas e atividades fragmentadas (KOTTER, 2000; MINTZBERG, 1986), as experiências 

que os dirigentes possuem previamente são importantes para que saibam interpretar de 

maneira mais eficiente as mais diversas e novas experiências quer precisam enfrentar no dia-

a-dia do trabalho gerencial. Dessa forma, a aprendizagem é uma necessidade básica dos 
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executivos que gerenciam empresas no atual contexto de incertezas freqüentes que rege o 

ambiente de atuação das empresas. 

A construção de redes de relacionamentos é outra necessidade básica na prática 

gerencial. O dirigente precisa possuir uma vasta quantidade de relações sociais e de trabalho 

para conseguir pôr em prática a sua agenda de trabalho (KOTTER, 2000; MINTZBERG, 

1986), visto que sozinho dificilmente ele será capaz de tomar a frente de todas as etapas das 

suas diversas atividades. Essa rede de relacionamentos não só contribui para o bom 

andamento das atividades gerenciais, mas também é uma fonte rica de situações e 

experiências capazes de gerar aprendizado. 

Além dos trabalhos clássicos sobre a aprendizagem de gestores e a aprendizagem pela 

experiência e pela prática reflexiva que já foram citados, a pesquisadora também acha 

conveniente citar que faz parte de um grupo de pesquisas e estudos nas áreas de educação de 

adultos, aprendizagem de gerentes, aprendizagem organizacional e competências 

organizacionais, sendo interessante expor, a seguir, algumas contribuições que os membros 

deste grupo já proporcionaram à literatura da área de aprendizagem de gestores. 

A aprendizagem de gestores é um tema recorrente nos estudos de Lucena, que em sua 

tese de doutorado estudou a aprendizagem profissional de dez gerentes-proprietários de 

empresas de pequeno porte do setor de varejo de vestuário de Florianópolis. Dentre os seus 

achados, estava a característica de que “a aprendizagem profissional contínua dos gerentes-

proprietários se baseava mais no desempenho e na reflexão das atividades de trabalho do que 

em treinamento e educação” (LUCENA, 2001, p.130). Tal característica parece encaixar bem 

na abordagem da aprendizagem pela experiência e pela prática reflexiva, tirando da educação 

formal a obrigação de fornecer todo o aprendizado de que o gerente necessita. Além disso, 

enfatiza que os gerentes aprendem o tempo todo por estarem inseridos em um contexto 

prático-social que lhes proporciona inúmeras possibilidades de reflexões sobre as mais 

diversas experiências profissionais. 

Melo (2005a) procurou em seu estudo compreender como ocorria a aprendizagem 

profissional de gerentes gerais de agências da Caixa Econômica Federal da Região 

Metropolitana de Recife. Uma das conclusões em que chegou foi de que “os relacionamentos 

possibilitam que as pessoas aprendam umas com as outras e fornecem apoio de modo a 

facilitar a aprendizagem” (MELO, 2005a, p. 126). A partir das interações sociais, os 

indivíduos aprendem uns com os outros por meio de trocas de experiências. Tal fato ressalta 

que as experiências não precisam ser vividas pelos gerentes para que os mesmos aprendam. A 
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observação das experiências de outrem e sua conseqüente reflexão sobre a experiência 

também é capaz de gerar aprendizado para os gerentes. 

Didier e Lucena (2008) procuram enfatizar em seu estudo a importância de analisar o 

papel das experiências no processo de aprendizagem da prática gerencial para que as 

conseqüências desse aprendizado sejam entendidas com mais profundidade. Os autores 

acreditam que o que faz um gestor é a sua capacidade de conseguir “transformar as suas 

experiências de modo a edificar um estoque de conhecimentos que sirva de referência para o 

tratamento de novas situações (experiências) existentes em seu ambiente de trabalho” 

(DIDIER; LUCENA, 2008, p. 130). 

Didier (2008) estudou o processo de aprendizagem dos gerentes de meios de 

hospedagem e uma das abordagens utilizadas em seu estudo foi a da aprendizagem pela 

experiência. Entre os seus achados de pesquisa, está o fato de que “os gerentes de meios de 

hospedagem aprendem interagindo com outros profissionais e observando as preferências dos 

hóspedes”, além de aprenderem “por meio de experiências profissionais anteriores, 

experiências de vida pessoal e refletindo sobre as suas experiências”. A aprendizagem pela 

experiência e a prática reflexiva se mostram como importantes meios para se aprender não só 

no contexto social dos indivíduos, mas também no contexto profissional dos gerentes. 

Silva (2008) focou seus estudos na compreensão de como os gestores aprendem e que 

tipos de competências devem possuir em seus ambientes de trabalho. Um dos achados da 

autora foi o de que “os gerentes têm aprendido por meio das demandas de trabalho, pelas 

experiências no ambiente de trabalho, interagindo com os colegas e por meio da educação 

formal” (SILVA, 2008, p.167). Seus achados corroboram com a abordagem da aprendizagem 

pela experiência e pela prática reflexiva ao indicar que a interação com os colegas e as 

experiências do dia-a-dia profissional dos gestores são fontes significativas de aprendizado. O 

estudo de Silva, assim como o de Melo (2005a) foi realizado em um campo empírico bastante 

diverso do campo do presente estudo. A pesquisa foi realizada em uma empresa pública, de 

grande porte e com vários níveis de hierarquia gerencial. 

Após introduzir os aspectos principais que são abordados nesse estudo, é preciso 

explicitar que nesta pesquisa o gestor é considerado o dirigente da empresa em que atua e que 

as empresas analisadas são empresas de incorporação da Região Metropolitana de Recife 

(RMR). Uma vez que as empresas de incorporação da RMR, campo desse estudo, são em sua 

maioria empresas de médio porte, o dirigente também pode ser o dono do próprio negócio. 

Nesse estudo também são considerados os gerentes e/ou os supervisores das empresas 

estudadas.  
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1.1 Problema de pesquisa 

O problema que motiva esse estudo é o processo de aprendizagem de executivos, tema 

que vem crescendo na literatura acadêmica dentre as mais diversas áreas de pesquisa. Autores 

como Argyris, Kolb, Kotter e Schön, dentre outros, proporcionaram aos estudiosos da área 

uma quantidade considerável de estudos sobre o ambiente de trabalho dos executivos e seus 

processos de aprendizagem, mas suas pesquisas se basearam em consultores, executivos de 

grandes empresas e de outras realidades que não a brasileira. Os trabalhos brasileiros 

existentes sobre o tema também são limitados e pouco divulgados e conhecidos quando 

comparados aos internacionais. Portanto, é preciso que haja mais estudos nacionais para que 

seja possível fazer uma comparação com essas realidades que aparentam ser tão distintas. 

Dessa forma, esse estudo irá focar uma parte da realidade empresarial brasileira, a saber, a dos 

executivos pernambucanos e, mais especificamente, dirigentes de empresas de incorporação 

da RMR.  

Levando esses aspectos em consideração, o problema de pesquisa desse estudo pode 

ser formulado da seguinte forma: como acontece a aprendizagem de gestores de empresas de 

incorporação da Região Metropolitana de Recife por meio de experiências e reflexão e como 

essa aprendizagem contribui para a sua atuação profissional? Essa questão será estudada 

utilizando-se do arcabouço teórico dos temas trabalho dos gerentes, aprendizagem pela 

experiência e prática reflexiva. 

1.2 Objetivo geral da pesquisa 

Definido o problema de pesquisa, assim como o arcabouço teórico a ser utilizado, tem-

se o objetivo geral do presente estudo, que é compreender como acontece a aprendizagem de 

gestores de empresas de incorporação da Região Metropolitana de Recife por meio de 

experiências e reflexão e como essa aprendizagem contribui para a sua atuação profissional. 

1.3 Objetivos específicos da pesquisa 

Para ajudar a alcançar o objetivo geral, faz-se necessária a elaboração de alguns 

objetivos específicos que ajudem a nortear o estudo a ser feito. Portanto, os seguintes 

objetivos específicos foram formulados: 

a) Descrever como os gestores aprendem por meio de suas experiências e reflexões. 

b) Entender como a aprendizagem tem contribuído na atuação profissional dos 

gestores. 
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1.4 Relevância e justificativa da pesquisa 

No decorrer da presente pesquisa, a pesquisadora não identificou estudos sobre a 

aprendizagem de gestores de empresas de incorporação, mas há vários estudos sobre os 

processos de melhorias gerenciais e de gestão da qualidade, principalmente os proporcionados 

pelo uso da ISO 9001 (ALVES, 2001; RIBEIRO, 2003; DE PAULA, 2004; MELO, 2005b), e 

quase todos foram elaborados por acadêmicos ligados a programas de pós-graduação em 

engenharia. Também focam na gestão de projetos (algumas seguindo o PMI), na análise de 

estratégias, pesquisas estatísticas, análise de custos e estudos sobre produção (HIROTA, 

2000; CARVALHO, 2001; OHNUMA, 2003). 

Tais estudos se preocupam em mostrar „como fazer‟ e não em „como é feito‟: “A 

aprendizagem gerencial vem recebendo crescente atenção dos pesquisadores em função das 

várias dimensões inerentes ao processo. Muitos estudos sobre o tema são inconclusivos na 

medida em que se baseiam em perspectivas mais prescritivas”. (SILVA; REBELO; CUNHA, 

2003, p. 1). Também não há muita disponibilidade de teses on-line, apesar de haver uma boa 

quantidade de resumos disponíveis (BANCO DE TESES, 2008), o que dificulta a divulgação 

nacional sobre os progressos que estão ocorrendo nos estudos dessa área. Apenas algumas 

universidades disponibilizam suas teses em seus web sites. 

Nos artigos apresentados em um dos congressos de administração de maior relevância 

do país, o EnANPAD, a questão da aprendizagem gerencial é voltada para os gerentes abaixo 

dos dirigentes e gerentes gerais da empresa, normalmente um gerente de produção ou um 

gerente de vendas, além de também haver uma tendência em teorizar sobre a aprendizagem no 

gerenciamento em geral, não especificando quem e onde (ANDION, 2002; GROHMANN, 

2003; GROHMANN; BOBSIN, 2006). Esse é um exemplo prático de que faltam estudos 

sobre a aprendizagem de dirigentes de empresas de médio porte da construção civil.  

Como mencionado anteriormente, existem várias dissertações, teses e artigos sobre o 

uso de normas como a ISO 9001 em empresas construtoras brasileiras. O olhar sobre as 

normas e processos, juntamente com o olhar sobre as características da aprendizagem de 

gestores que ocorrem dentro dessas empresas, somados aos trabalhos que explorem outras 

características como estratégias de mercado, aprendizagem organizacional, uso de consultoria 

e de softwares de aperfeiçoamento, tudo isso junto ajudaria a formar um panorama geral da 

aprendizagem de gestores na indústria da construção civil no Brasil. 

Tal panorama seria muito bem aproveitado, uma vez que a indústria da construção 

civil, tanto na área de incorporação quanto na área de construção pesada e infra-estrutura 
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começou um crescimento acelerado nos últimos três anos, influenciando diretamente a 

economia do país com o aumento de oferta de empregos para operários, técnicos, especialistas 

e engenheiros, fora os empregos indiretos gerados pelos primeiros, como o fornecimento de 

alimentação para os operários e empresas de aluguel de veículos e motoristas para viagens de 

inspeção de obras. 

Esse trabalho é apenas uma parte pequena do mundo da construção civil, mas que tem 

como intenção ser integrado a outros e, assim, ajudar a formar esse panorama geral da área da 

aprendizagem de gestores. Com esse trabalho pretende-se ajudar a contribuir com 

informações e características do processo de aprendizagem de gestores de empresas de 

incorporação e como essa aprendizagem contribui para a formação de práticas de gestão que 

ajudam a melhorar o desenvolvimento da empresa e, conseqüentemente, da área de trabalho e 

da economia do estado de Pernambuco. Com mais trabalhos dessa temática feitos em outros 

Estados, em conjunto com trabalhos com outras abordagens sobre as empresas de construção 

civil, fica possível criar um panorama geral da situação dos gestores da construção civil no 

país e sua contribuição para a economia nacional. A partir desse panorama geral, problemas e 

acertos que ocorrem nessas empresas ficarão mais visíveis e darão a oportunidade para que as 

próprias empresas eliminem os problemas e desenvolvam ainda mais os acertos. 

O estado de Pernambuco está tão à frente dos demais do Nordeste em relação ao 

crescimento da indústria de construção civil que está liderando os investimentos do Programa 

de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal no Nordeste (TRIBUNA 

POPULAR, 2008). Inicialmente, R$ 1 bilhão e 600 milhões já foram destinados a obras de 

construção pesada e infra-estrutura. As principais obras são de urbanização, saneamento, 

habitação popular e as gigantes Refinaria Abreu e Lima, Estaleiro Atlântico Sul, a 

Transnordestina e a expansão do MetroRec, entre outras. É preciso, então, que mais estudos 

sejam feitos sobre o crescimento da indústria da construção civil como um todo no estado de 

Pernambuco, pois é essa indústria que está impulsionando a economia do estado. 

A atual situação econômica do estado de Pernambuco e também do país é bastante 

favorável à atuação das empresas de construção civil, tanto nas áreas de construção pesada e 

de infra-estrutura como, e principalmente, na área de incorporação. Isso se deve em grande 

parte ao retorno dos financiamentos bancários voltados para a aquisição de imóveis e a um 

maior poder aquisitivo que a classe média passou a ostentar nos últimos cinco anos. Essa 

situação acaba gerando um círculo virtuoso, no qual os financiamentos impulsionam o 

comércio de moradias gerando mais liquidez para as incorporadoras, que não assumem todo o 

risco da construção e que acabam gerando mais empregos devido à crescente demanda por 
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moradias. Tudo isso aquece a economia do estado, influenciando vários outros setores 

comerciais, como os fornecedores de materiais de construção e empresas que atuam na 

pesquisa de melhorias dos materiais já existentes. Também é uma ótima oportunidade para 

empresas de consultoria, pois as mudanças na construção civil estão ocorrendo muito rápido e 

os dirigentes precisam do apoio dos consultores para se atualizarem e saberem buscar novas 

fontes de aprendizado. 

Em abril de 2008 as especulações sobre o crescimento do mercado imobiliário de 

Pernambuco já eram bastante otimistas, com previsões de crescimento no volume da venda de 

imóveis acima dos 50%, com possibilidades de uma porcentagem muito maior para algumas 

empresas (NOTÍCIAS 360°, 2008). Com a inflação mais estabilizada nos últimos anos, o 

crédito imobiliário bancário voltou com força total, pois as possibilidades de inadimplência 

dos financiamentos caíram junto com a inflação. 

Somente nesse ano o número de imóveis adquiridos por financiamento alcançou 

22.069 unidades, sendo o mais elevado dos últimos 20 anos. O IVV
2
 do mês de abril já 

apresentava um resultado de 7,2%, e no mês de maio o desempenho foi tão extraordinário que 

só ficou atrás do mês de novembro de 2007. Tudo isso também elevou o número de 

contratações nos cinco primeiros meses de 2008, bem maior que o do mesmo período de 

2007. (FOLHA ONLINE, 2008; ÚLTIMO SEGUNDO, 2008; FIEPE, 2008). 

O mercado de luxo também encontrou seu mapa da mina, fazendo uma pesquisa 

cuidadosa do que seus clientes mais abastados desejam para viver com conforto. As grandes 

empresas de Pernambuco, e mesmo as de fora que começam a entrar no mercado local, já 

estão com lançamentos de condomínios horizontais, nos quais toda uma estrutura de conforto, 

segurança e lazer é proporcionada ao morador. Entretanto, esse é um público que deverá ser 

alcançado no médio prazo, ao contrário das classes de baixa renda, que já são o principal 

grupo gerador de lucro para as construtoras (NEGÓCIOS PE, 2007). 

A pesquisadora acredita que um outro aspecto da relevância dessa pesquisa é o de 

mostrar o quão interessados os gestores estão em aprender e em buscar melhorias na 

qualidade dos serviços e materiais e em aumentar a segurança dos empreendimentos. A 

construção de um prédio deixou de ser, aos olhos do público, “pôr um tijolo em cima do 

outro”, apesar de ainda existirem várias empresas e profissionais no mercado que não se 

importam com a qualidade e a segurança dos empreendimentos, e sim com o faturamento. 

                                                 
2
 “A pesquisa de Indicadores de Velocidade de Vendas – IVV – tem por objetivo gerar índices que permitam 

acompanhar o desempenho da comercialização de imóveis, especialmente em curto prazo”. (FIEPE) 
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Os gestores sérios da indústria da construção civil perceberam desde cedo a 

importância não só da aprendizagem formal, mas também da informal, e passaram a buscar 

sempre novas oportunidades de aprender, sempre algo a acrescentar ao seu conhecimento. 

Dessa forma, esse setor passou a ser ultra-especializado, no qual cada etapa que vai ser 

iniciada passa antes pelo aval de um especialista. As incorporadoras de hoje procuram (com 

sucesso) se afastar cada vez mais da imagem de construtoras que não entregam seus 

empreendimentos no prazo, não existindo mais aquela angústia do cliente que compra um 

apartamento que vai ficar pronto em dois anos, mas só o recebe em quatro anos. Quando 

recebe. A lembrança da falência da Encol, em 1999, ainda está muito fresca na memória das 

pessoas.  

Como já mencionado, ainda há empresas e profissionais que constroem um edifício de 

qualquer jeito, que com três meses a cerâmica da fachada começa a cair, aparecem fissuras 

nas paredes/vigas e que não possuem uma acústica boa, pois os tijolos e revestimentos 

utilizados não são de boa qualidade ou não atendem aos padrões estabelecidos. E, o mais 

grave, negligenciam o estudo dos solos, pois a RMR possui um solo muito singular, que faz 

com que as normas de construção que são aplicadas em outros Estados precisem sofrer 

alterações aqui para que a construção seja feita com segurança. Também é preciso uma 

atenção ao clima, que tem forte influência nas fachadas. Mostrar que os gestores dessas 

empresas da RMR, assim como os de outras que não estão no estudo, possuem todas essas 

preocupações serve como um incentivo para que clientes em potencial passem a prestar 

atenção em quais são os procedimentos usados pelas empresas das quais pretendem adquirir 

um imóvel. 

Tudo que foi exposto aqui procura mostrar a intenção da pesquisadora em contribuir 

para a construção do conhecimento da área de aprendizagem de gerentes, buscando 

especificar um campo de estudo que aparenta não ser muito lembrado, como o das empresas 

de incorporação da construção civil e também utilizando abordagens específicas da 

aprendizagem de adultos, como a aprendizagem pela experiência e pela prática reflexiva. 

Somado aos demais gerentes já estudados, este estudo procura ajudar a aprimorar a noção do 

processo de aprendizagem que ocorre entre gestores brasileiros. 

Também é intenção da pesquisadora que este estudo seja relevante para os próprios 

gestores da construção civil da RMR, que terão a oportunidade de analisar suas práticas e de 

seus concorrentes e o próprio cenário em que se encontram. A pesquisadora também acredita 

que o estudo poderá fornecer ao Governo do Estado uma visão um pouco mais aproximada da 
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realidade da construção em Pernambuco vinda direto das atitudes e pensamentos de seus 

gestores. 

1.5 A pesquisadora 

Além dos motivos expostos na Seção 1.4 (Relevância e justificativas da pesquisa), 

outros motivos, de natureza pessoal, influenciaram a pesquisadora a fazer esse estudo sobre a 

aprendizagem de gestores da área da construção civil – incorporação.  

A pesquisadora, apesar de ter formação superior em Letras e ter optado por cursar um 

mestrado em Administração com ênfase em aprendizagem, sempre esteve envolvida no 

mundo da construção civil. 

Filha de engenheiros civis, durante a infância tinha como destino de passeio nos fins-

de-semana com o pai algumas obras pelas quais o mesmo era responsável. Apesar de não 

terem trabalhado em construtoras e nem como engenheiros de obras, seus pais faziam cálculos 

para construtoras e pessoas físicas. A pesquisadora, também quando criança, acompanhava a 

mãe em vistorias a casas de amigos e conhecidos, o que se tornava um passeio, além de visitar 

casas de praia com construção em andamento (outro passeio). 

O círculo de amigos de seus pais era e é composto quase que exclusivamente por 

engenheiros e arquitetos. Sair com os pais para visitar um amigo significava participar de 

conversas e discussões sobre engenharia civil de infra-estrutura e construção. 

O padrinho da pesquisadora é arquiteto, o do seu irmão é um engenheiro que ocupa 

um cargo muito alto em uma grande construtora de atuação nacional e o da sua irmã é um 

arquiteto que já foi, por duas vezes, presidente do Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia de Pernambuco (CREA-PE) e passou vários anos trabalhando no 

CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia). 

Até os dezesseis anos de idade, a pesquisadora morava em Olinda, mas estudava e 

tinha todas as suas atividades extra-escolares e os seus médicos em Recife. Dessa forma, 

quando precisava ir a um médico ou fazer alguma outra atividade que tomasse apenas poucas 

horas do dia, a pesquisadora passava as horas restantes nos escritórios de cálculo da mãe ou 

do pai, que são em Recife, até terminar o expediente. Dessa forma, foi se familiarizando com 

os jargões técnicos da área e com os desenhos das plantas de arquitetura e de cálculo, que na 

época ainda eram feitas à mão.  

Quando seu pai assumiu a presidência do CREA-PE (foi o primeiro engenheiro a 

ocupar o cargo por meio de eleição direta) e ganhou destaque político e na mídia, a 
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pesquisadora passou a ter acesso a mais informações da área e conhecimentos mais 

aprofundados sobre as áreas de infra-estrutura e de incorporação. Esse também foi o período 

em que vários prédios do tipo “caixão” começaram a afundar e cair em Olinda e Jaboatão, 

estando o pai da pesquisadora diretamente envolvido na análise de alguns desses casos. Daí 

vieram mais conhecimentos acerca de patologias e reparação de construções. Atualmente, 

além do trabalho no escritório de cálculo e no Departamento de Estradas de Rodagem do 

Estado de Pernambuco (DER-PE), seu pai é vice-presidente de relações trabalhistas e assuntos 

intersindicais do Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva, 

Regional Pernambuco (SINAENCO), e professor convidado do curso de Especialização em 

Inspeção, Manutenção e Recuperação de Estruturas da Universidade de Pernambuco (UPE), o 

que tem feito a pesquisadora aprender bastante sobre patologias de pontes. 

Antes de entrar no mestrado, a pesquisadora trabalhava com tradução e revisão de 

textos. Por coincidência, suas primeiras traduções foram de normas técnicas de construção, 

manuais de instrução de máquinas “bate-estacas” e até mesmo um site de uma construtora 

portuguesa. Sua primeira revisão foi do livro que seu pai escreveu sobre pontes.
3
 

Durante o mestrado, a pesquisadora se mudou para a cidade de São José dos Campos, 

interior de São Paulo. Chegando lá, ficou surpresa com a quantidade de empreendimentos 

imobiliários em construção e em fase de lançamento. Se o aquecimento imobiliário de Recife 

já chamava a atenção, o de São José dos Campos impressionou a pesquisadora, pois a cidade 

parece um imenso canteiro de obras. Por ser uma cidade industrial e universitária, o fluxo de 

pessoas que migram para lá não pára de crescer e não há imóveis suficientes para suprir essa 

demanda. Lá, a especulação imobiliária chega a níveis gritantes. 

Dessa forma, o contexto em que a pesquisadora sempre viveu acabou por influenciar 

os seus interesses e suas curiosidades pessoais. Ao surgir a oportunidade de se fazer uma 

pesquisa de campo com foco na aprendizagem de gestores, a bagagem cultural que a 

pesquisadora possui pesou na hora de escolher o campo do estudo. 

 

 

 

 

                                                 
3
 VITÓRIO, J. A. P. Pontes rodoviárias: fundamentos, conservação e gestão. Recife, CREA-PE, 2002. 
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2 Fundamentação teórico-empírica 

Devido à escassez de literatura acadêmica sobre a aprendizagem de gestores de 

empresas médio porte, principalmente aprendizagem de gestores brasileiros e do setor de 

incorporação, o arcabouço teórico desse estudo é constituído por literatura da área de 

aprendizagem e do trabalho de executivos. A aprendizagem pela experiência e a prática 

reflexiva, que, por fins didáticos, são abordadas separadamente apesar de serem co-

dependentes, são apresentadas em detalhes, visto que o estudo visou entender a contribuição 

da experiência e da reflexão na aprendizagem dos gestores investigados.  

Há diversas outras teorias de aprendizagem que poderiam ser utilizadas no estudo se a 

posição filosófica da pesquisadora não fosse a construtivista. E mesmo dentro do 

construtivismo, há várias outras abordagens que também fazem uso da experiência e da 

reflexão para formar sua base, mas com direcionamentos distintos. As diferentes teorias da 

aprendizagem e suas características podem ser vistas resumidamente na tabela que Merriam, 

Caffarella e Baumgartner (2007, p. 295 e 296) propõem para organizá-las e que será exposta a 

seguir, no Quadro 1. 

A abordagem behaviorista enxerga a aprendizagem como uma mudança no 

comportamento e considera que o papel do instrutor de aprendizagem é organizar o ambiente 

para que o comportamento desejado ocorra, sendo uma teoria muito usada em treinamentos. 

Já a abordagem humanista enfatiza a natureza humana e a motivação do indivíduo em 

aprender, sendo o mesmo responsável pelas próprias escolhas. 

A abordagem cognitivista foca no processo mental interno da aprendizagem, buscando 

compreender como a mente do indivíduo entende os estímulos vindos do ambiente externo. 

Uma preocupação dessa teoria é descobrir como o envelhecimento afeta a habilidade do 

adulto em aprender. No cognitivismo social, a aprendizagem ocorre devido à interação do 

sujeito com o ambiente, resultando em um dado comportamento. A abordagem construtivista 

indica que o indivíduo constrói seu próprio conhecimento por meio das experiências que vive. 

A importância de distinguir experiência de reflexão no presente estudo consiste no 

fato de poder ser feito um maior aprofundamento teórico sobre esses dois conceitos, uma vez 

que estudiosos importantes e pioneiros dos temas como Dewey, Kolb, Schön e Argyris, dentre 

outros, também o fizeram. A complementaridade de ambos os conceitos está, em sua maior 

parte, implícita nos trabalhos sobre esses temas, mas também é explícita em algumas 

passagens dos referidos trabalhos. 
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Aspecto Behaviorista Humanista Cognitivista Cognitiva Social Construtivista 

Teóricos da 

aprendizagem 

Guthrie, Hull, Pavlov, 

Skinner, Thorndike, 

Tolman, Watson 

Maslow, Rogers Ausubel, Bruner, Gagne, 

Koffka, Kohler, Lewin, 

Piaget 

Bandura, Rotter Candy, Dewey, Lave, 

Piaget, Rogoff, von 

Glaserfeld, Vygotsky 

Visão do 

processo de 

aprendizagem 

Mudança no 

comportamento 

Um ato pessoal para 

realizar o 

desenvolvimento 

Processamento de 

informação (incluindo 

insight, memória, 

percepção, metacognição) 

Interação com e 

observação dos outros 

em um contexto social 

Construção do 

significado a partir da 

experiência  

Local da 

aprendizagem 

Estímulo no ambiente 

externo 

Necessidades afetivas e 

de desenvolvimento 

Estrutura cognitiva externa Interação da pessoa, 

comportamento, 

ambiente 

Construção individual e 

social do conhecimento 

Propósito da 

aprendizagem 

Produzir mudança 

comportamental na direção 

desejada 

Tornar-se auto-

atualizado, maduro, 

autônomo 

Desenvolver capacidades e 

habilidades para aprender 

melhor 

Aprender novos papéis e 

comportamentos 

Construir conhecimento 

Papel do 

instrutor 

Organizar o ambiente para 

extrair a resposta desejada 

Facilitar o 

desenvolvimento da 

pessoa como um todo 

Estruturar o conteúdo da 

atividade de aprendizagem 

Moldar e guiar novos 

papéis e 

comportamentos 

Facilitar e negociar a 

construção de 

significado com o 

aprendiz 

Manifestação na 

aprendizagem de 

adultos 

 Objetivos 

comportamentais 

 Responsabilidade final 

 Melhora do 

desempenho 

 Desenvolvimento de 

habilidades 

 Desenvolvimento de 

RH e treinamento 

 Andragogia 

 Aprendizagem Auto-

direcionada 

 Desenvolvimento 

Cognitivo 

 Aprendizagem 

Transformadora 

 Aprender como 

aprender 

 Aquisição de papel 

social 

 Inteligência, 

aprendizagem e 

memória relacionadas 

à idade 

 Socialização 

 Aprendizagem 

Auto-direcionada 

 Local de controle 

 Mentoria 

 

 Aprendizagem pela 

Experiência 

 Aprendizagem 

Transformadora 

 Prática Reflexiva 

 Comunidades de 

prática 

 Aprendizagem 

Situada 
Quadro 1: Cinco orientações para a aprendizagem. 

Fonte: Adaptado de Merriam, Caffarella e Baumgartner (2007, p. 295 e 296).
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Como exemplo segue um trecho do livro Experiência e Educação (DEWEY, 1976, p. 92), 

que é um trabalho que aborda a educação formal pela experiência, dando ênfase à experiência 

sem se aprofundar na questão da reflexão em si, claramente implícita no decorrer da 

argumentação, e citando-a diretamente apenas umas poucas vezes: “Refletir é olhar para trás 

sobre o que foi feito e extrair os significados positivos, que irão constituir o capital para se lidar 

inteligentemente com posteriores experiências”. 

Nesse trecho, o autor define o que é reflexão e mostra a sua importância no processo de 

aprendizagem pela experiência, deixando claro que só a partir da reflexão é possível lidar com 

experiências futuras utilizando o estoque de conhecimento disponível. Entretanto, esse é o maior 

aprofundamento que Dewey (1976) faz sobre o conceito de reflexão em seu livro, dedicando-se a 

explorar com mais profundidade o conceito da experiência in toto. Também outros estudiosos, 

como Kolb, dedicam-se a aprofundar o conceito de experiência sem deixar de mostrar sua 

importância e co-dependência da reflexão, mas também sem maiores aprofundamentos teóricos 

sobre tal conceito.  

Na seqüência, são detalhados estudos sobre o trabalho dos executivos, tendo a 

pesquisadora optado por utilizar as abordagens de Mintzberg, Gosling e Kotter, apesar de citar 

abordagens de outros estudiosos do tema. Por fim, a pesquisadora procura ilustrar as 

características em comum das abordagens de aprendizagem e do trabalho dos executivos e como 

acontece, teoricamente, a aprendizagem de gestores pela experiência e pela reflexão em seus 

ambientes de trabalho. 

Diversas são as teorias existentes sobre a aprendizagem em geral, sobre os executivos e 

sobre como os mesmos aprendem. Entretanto, nesse estudo são utilizadas apenas as teorias acima 

elencadas por uma questão de afinidade do pensamento da pesquisadora, que procura, por meio 

desta pesquisa, observar se tais teorias explicam de maneira satisfatória o fenômeno estudado. 

2.1 Aprendizagem sob a ótica construtivista 

 É muito importante, ao se fazer uma pesquisa, adotar uma filosofia de estudo, pois serão 

as características desta ideologia que irão ditar o caminho a ser seguido neste trabalho. Merriam 

(1998) lembra que “(...) existem coisas que devem ser pensadas antes de se iniciar um projeto de 

pesquisa. Uma consideração fundamental é a sua orientação filosófica. O que você acredita sobre 

a natureza da realidade, sobre o conhecimento e sobre a produção de conhecimento?” 
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(MERRIAM, 1998, p.3). Dewey (1976), ao ir de encontro à educação tradicional, argumenta que 

um novo modelo de educação precisa ter uma base filosófica, uma filosofia de educação, e 

propõe que essa nova filosofia seja fundada em uma filosofia de experiência. (DEWEY, 1976, p. 

17 e 18). Jarvis (2006) também discorre sobre a necessidade de que sejam conhecidos todos os 

alicerces filosóficos de todas as teorias de aprendizagem, uma vez que o processo de 

aprendizagem é essencial para a humanidade das pessoas e é, em seu âmago, existencial 

(JARVIS, 2006, p. 3). Para o autor, o existencialismo é a filosofia básica do processo de 

aprendizagem, visto que diz respeito à relação mente e corpo do ser-humano e de sua interação 

com o mundo. 

 A orientação filosófica que mais se aproxima do existencialismo apontado por Jarvis é a 

do construtivismo.  O modelo construtivista enxerga a aprendizagem como um processo de 

construção de significado pelo indivíduo por meio de seus conhecimentos prévios. Também 

enxerga a aprendizagem como resultado da interação social dos indivíduos, ou seja, é uma 

construção social que envolve a aquisição das estruturas simbólicas significativas que são 

consideradas apropriadas em uma dada sociedade (CANDY, 1991). A experiência, assim como a 

reflexão, tem um papel importante neste modelo, pois é na interação do indivíduo com a 

experiência que começa o processo de aprendizagem. É preciso existir a reflexão da experiência 

para que esta seja, de fato, geradora de uma aprendizagem. 

Devido ao fato de os seres-humanos terem evoluído a capacidade de interpretar 

e construir realidade – de fato, eles não podem fazer de outra forma – o mundo 

da percepção humana não é real em um sentido absoluto, como o sol é real, mas 

é „criado‟ e moldado por construtos culturais e lingüísticos. Dizer que o mundo 

socialmente construído dos humanos não é fisicamente real como o sol não quer 

dizer que não seja percebido e experienciado como real pelas pessoas. (...) 

construtivistas estudam as múltiplas realidades construídas pelas pessoas e as 

implicações que estas construções têm em suas vidas e em suas interações com 

os outros. (PATTON, 2002, p. 96) 

 

Diante do exposto, a aprendizagem dos dirigentes será analisada à luz do modelo 

construtivista de aprendizagem, pois os dirigentes atuam dentro de um contexto social gerador de 

experiências, o seu ambiente de trabalho e o mundo ao seu redor. 

2.1.1 Aprendizagem pela experiência 

É possível aprender com as experiências das mais diversas maneiras: estando envolvido 

diretamente na experiência, observando a experiência de outrem ou mesmo analisando uma 
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experiência algum tempo depois dela ter ocorrido. As experiências também estão presentes em 

todos os aspectos da vida do ser-humano, pois desde criança são vividas experiências emotivas, 

de socialização, domésticas, desafios, dentre outras que levam o indivíduo a refletir sobre as 

mesmas para entender e se encontrar no dado contexto, construindo significados para a sua vida e 

aprendendo a viver.  

Entretanto, o que é „experiência‟? Jarvis procurou definir esse conceito a partir de quatro 

maneiras que podem ser usadas para sua compreensão: 1) Consciência – a habilidade de estar 

apto a estar no mundo e „saber‟ isso; 2) Biografia – o resultado da existência; 3) Episódio – o 

momento de contato com o mundo; 4) Sensação – a habilidade de estar apto a „sentir‟ o mundo. 

(JARVIS, 2006, p. 71-74). Todas essas interpretações ajudam a entender o conceito de 

experiência relacionado à aprendizagem humana, mas não encerram tal conceito em sua 

totalidade. Há mais aspectos a serem levados em conta na definição de „experiência‟, mas por 

hora esses quatro já fornecem subsídios importantes para o desenvolvimento do estudo. No geral, 

pode-se afirmar que “a experiência é a interseção da pessoa com a vida no mundo” (JARVIS, 

2006, p. 27). 

Como já mencionado, existem as mais diversas teorias de aprendizagem e, mesmo dentro 

da abordagem construtivista de aprendizagem e, mais especificamente, dentro do conceito de 

aprendizagem pela experiência, também existem divergências quanto à sua construção teórica, 

pois a experiência, assim como a reflexão, também está presente em abordagens não-

construtivistas, como a auto-direcionada, por exemplo (MERRIAM; CAFFARELLA; 

BAUMGARTNER, 2007, p. 296). 

Merriam, Caffarella e Baumgartner (2007, p. 160), citando Fenwick (2003), apontam 

cinco concepções teóricas da aprendizagem pela experiência, que são (1) a reflexão sobre uma 

experiência concreta, (2) a participação em uma comunidade de prática, (3) o contato com os 

medos e desejos inconscientes, (4) a resistência às normas sociais dominantes da experiência e 

(5) a exploração de relacionamentos ecológicos entre cognição e ambiente. A reflexão sobre uma 

experiência concreta é uma característica da abordagem construtivista da aprendizagem e é ela 

que é considerada neste estudo, sem querer tirar a importância das demais concepções.  

Dewey (1976) afirma em seu livro Experiência e Educação que há uma “relação íntima e 

necessária entre os processos de nossa experiência real e a educação” (p. 8), e que é preciso ter 

uma idéia correta de experiência, visto que nem toda experiência é educativa. Para o autor, uma 
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experiência pode mesmo deseducar ao criar uma incapacidade de responder ativamente a uma 

situação, bloqueando, assim, a possibilidade do crescimento para futuras experiências, ou pode 

deseducar ao fornecer ao indivíduo uma habilidade em uma tarefa qualquer que o deixa preso a 

uma rotina de atitudes, desencorajando, assim, a busca por novas experiências. 

Dessa forma, uma experiência educativa é a capacidade de refletir criticamente sobre uma 

experiência e aprender com ela. Isso irá contribuir para o enriquecimento do estoque de 

conhecimento, que poderá ser usado para entender experiências futuras. Uma experiência 

deseducativa ocorre quando o indivíduo não consegue refletir criticamente sobre a experiência e 

com isso limita sua capacidade de aprender com experiências futuras por não ter criado um bom 

estoque de conhecimento e por não ter crescido intelectualmente. Assim, para o autor a educação 

é a arte de educar, e educar é aprender por meio da reflexão crítica sobre uma experiência. 

Como toda experiência “vive e se prolonga em experiências que se sucedem” (p. 16), é 

preciso prestar atenção na qualidade da experiência, em seu valor. Desta forma, Dewey (1976) 

aborda o princípio da continuidade para caracterizar a experiência, afirmando que toda 

experiência traz em si características de experiências passadas “e modifica de algum modo as 

experiências subseqüentes” (p. 26). Esse princípio mostra que as experiências não podem ser 

consideradas como fatores isolados no tempo e no contexto. Entretanto, toda experiência, mesmo 

a deseducativa, contém esse princípio. É preciso então saber diferenciar a experiência que leva a 

um crescimento contínuo e a que impede esse crescimento. O segundo princípio para se 

conseguir reconhecer uma experiência educativa é o da interação, pois uma experiência só ocorre 

por que o indivíduo está inserido em um ambiente, em uma situação, e está interagindo com 

objetos e outras pessoas. Esses dois princípios são inseparáveis e se completam, pois enquanto o 

indivíduo estiver vivo ele estará interagindo com o ambiente, ou seja, essa interação é contínua. 

A situação em que se encontra o indivíduo é, assim, extremamente importante para o fomento do 

aprendizado. 

É preciso fazer a observação de que Dewey (1976, p. 74) aborda a educação formal, 

dentro da escola, mas mostra que a aprendizagem pela experiência também ocorre fora da escola, 

em todos os aspectos da vida do ser-humano. A educação formal é a base da sua filosofia da 

educação pela experiência, que, por sua vez, é a base da teoria da aprendizagem pela experiência, 

seja pela educação formal, seja pela vivência cotidiana. Afinal, Dewey afirma que é possível 
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desenvolver em uma forma mais rica e organizada aquilo que já foi experienciado também fora 

da escola. 

Para Kolb (1976), a aprendizagem pela experiência requer quatros tipos de habilidades 

por parte do indivíduo e que compõem o modelo desse processo de aprendizagem: experiência 

concreta, observação reflexiva, formação de conceitos abstratos e experimentação ativa. Tal 

modelo é representado na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Modelo do ciclo de aprendizagem de Kolb. 

Fonte: Adaptado de Kolb (1976, p. 22). 

 

De acordo com a Figura 1, pode-se perceber que, a partir de uma experiência concreta em 

que esteja completamente envolvido, o indivíduo terá a oportunidade de observar e refletir sobre 

o que aconteceu a partir de diversas perspectivas (Observação Reflexiva), formar conceitos e 

teorias de ação (por exemplo, aprender que não deve mais agir de determinada maneira) e usar 

esses conceitos na prática para solucionar problemas e tomar decisões (Experimentação Ativa), 

dando origem a uma nova experiência e gerando um ciclo de aprendizagem. 

Essas habilidades compõem as duas dimensões do processo de aprendizagem: a primeira é 

a concreta/abstrata (habilidades que se opõem), em que a aprendizagem e o crescimento 

cognitivo ocorrem. Abstrair significa conseguir observar a experiência a partir de várias 

perspectivas, simular atitudes e ações e se observar, enquanto que o concreto significa estar 

imerso na experiência imediata. Kolb (1976) deixa claro que o abstrato não é sempre bom e 

concreto não é sempre ruim, depende da situação. A segunda dimensão é a ativa/reflexiva. Aqui, 

“à medida que o crescimento cognitivo ocorre, os pensamentos se tornam mais reflexivos e 

internalizados, baseados mais na manipulação de símbolos e imagens do que em ações 
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dissimuladas” (p.22). Essas habilidades também se opõem, então a ação tende a inibir a reflexão 

e a reflexão tende a inibir a ação. 

Jarvis (1987, p. 164), ao discorrer sobre a aprendizagem, afirma ser preciso ir além do 

conceito de Dewey (1976) de que toda aprendizagem genuína é resultante da experiência, pois 

toda e qualquer aprendizagem começa na experiência, e ir além do conceito de Kolb (1976) de 

que a aprendizagem resulta do processo de transformação da experiência em conhecimento. Um 

conceito mais completo enxerga a aprendizagem como “a transformação da experiência em 

conhecimento, habilidades e atitudes” (JARVIS, 1987, p.164), formando, assim o “Eu” de cada 

um. O autor encara a experiência como um fator sociológico, visto que diz respeito a viver em 

sociedade, envolvendo relacionamentos (interação) entre pessoas e o ambiente em que vivem. 

Jarvis (1987) enxerga o modelo proposto por Kolb (1976) como sendo muito simplista 

para que consiga explicar a aprendizagem pela experiência e sugere seu próprio modelo, que 

enfatiza a idéia de reflexão e que é ilustrado na Figura 2. 

Nesse modelo, “as habilidades são adquiridas por meio da interação entre experimentação 

e reflexão até que sejam internalizadas como conhecimento habitual e desempenho rotineiro” 

(JARVIS, 1987, p.166) ou, em outras palavras, através da interação entre passado e futuro. 

Fundamental para o entendimento desse modelo é a noção de que toda experiência ocorre em 

situações sócio-cultural-temporais, mas que não possuem significados nelas mesmas, pois só o 

indivíduo pode lhes conferir um significado. E como cada indivíduo possui uma história de 

experiências únicas, uma mesma experiência terá diferentes significados para diferentes pessoas 

em uma mesma situação sócio-cultural-temporal. Apesar de os significados serem únicos, a 

interpretação de uma experiência é um fenômeno social, e não individual. 

Devido ao estoque de conhecimentos do indivíduo, resultante de experiências educativas 

prévias que o sujeito vai acumulando durante a vida, ele é capaz de responder a experiências 

cotidianas de maneira quase que automática, como dirigir um carro, por exemplo. Assim como 

Dewey (1976), Jarvis (1987) aborda a continuidade das interações e experiências existentes entre 

o ambiente sócio-cultural-temporal e os estoques de conhecimento pessoais para explicar que as 

experiências cotidianas podem ser reforçadas por esses estoques, ou seja, podem ser tomadas 

como certas. Mas esse reforço não implica em aprendizagem, pois não acrescenta conhecimento 

ao estoque. Dessa forma, uma experiência que é significativa de uma forma subconsciente “não é 

uma experiência de aprendizado, e o único crescimento que poderá ter ocorrido é o que diz 
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respeito ao aumento de confiança para desempenhar ações similares no futuro” (JARVIS, 1987, 

p.167). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Modelo do ciclo de aprendizagem de Jarvis. 
Fonte: Adaptado de Jarvis (1987, p. 166). 

 

Para Jarvis (1987), quando o indivíduo não é capaz de tomar novas experiências como 

certas, quer dizer que seu estoque de conhecimento é insuficiente para lidar com a situação. Ao 

tomar consciência dessa deficiência ou disjunção, o indivíduo sente a necessidade de aprender e 

assim ocorre um aprendizado pela experiência. Isso ocorre porque o indivíduo confere um 

significado à nova experiência ao refletir sobre ela. A questão da disjunção será detalhada na 

próxima seção. 

O processo de reflexão é essencial ao aprendizado, pois dá ao indivíduo a possibilidade de 

explorar a experiência de uma maneira consciente, e por ser um processo pessoal, possibilita a 

construção de diferentes significados para pessoas com diferentes estoques de conhecimento 

sobre uma mesma experiência. A reflexão pode ocorrer em vários graus, do mais superficial ao 

mais profundo. 

Jarvis (1987) debate ainda sobre um terceiro tipo de experiência, a deseducativa, já 

abordada por Dewey (1976). Esse é um conceito importante na aprendizagem de adultos, 
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principalmente no ambiente de trabalho. Se o indivíduo trabalha em um ambiente sócio-cultural 

inalterado no tempo, que não lhe proporciona a chance de alterá-lo, as experiências ali vividas 

não são significativas a ponto de o indivíduo aprender com elas. Essas experiências acabam 

fechando a sua mente para a reflexão a ponto de deseducar e alienar. 

Jarvis (2006, p. 77) também ressalta a noção de „atenção‟ (awareness) na e sobre a 

aprendizagem, que se mostra tão importante quanto as noções de consciência (consciousness), 

biografia, episódio e sensação, além da disjunção. A atenção tem muito a ver com experiências 

de disjunção (aprofundada mais adiante), pois é o momento em que o sujeito tem consciência de 

que seu estoque de conhecimento não é suficiente para fazê-lo entender a nova experiência. 

Em trabalhos mais recentes, Jarvis também passa a adotar uma visão filosófica 

existencialista sobre o processo de aprendizagem, como já foi mencionado. O autor passa a 

abordar a Mente e o Corpo do ser-humano, além do “Eu” (self), que já era exposto em seus 

primeiros trabalhos. São as sensações corporais de experiência que se transformam em 

significados mentais, nos deixando aptos a explicar nossa experiência pessoal. (JARVIS, 2006, 

p.22). Dessa forma, o autor sente a necessidade de atualizar o seu modelo de aprendizagem, 

introduzindo novos conceitos e interações mais complexas, como demonstra a Figura 3. 

O indivíduo, no decorrer da sua vida e contextualizado em seu mundo, passará por 

diversas experiências pessoais que também são socialmente construídas, e irá agir de alguma 

maneira em relação a essa experiência. Jarvis (2006, p. 24) afirma que não precisa haver uma 

conexão lógica entre a ação e a experiência, “mas que são as pressões exercidas pela disjunção 

entre a história de vida e a experiência ou o elemento afetivo da experiência em si que fornecem a 

motivação ou a pressão para agir sobre a experiência”. (JARVIS, 2006, p.24). O indivíduo, 

situado no mundo, passa a ser uma pessoa mais experiente e recomeça seu ciclo de 

aprendizagem. 

A idéia de aprendizagem pela experiência de Boud e Walker (1990), no geral, se relaciona 

com os demais autores que lidam com a questão da experiência. Uma diferença notável é o fato 

de separarem o momento da experiência do da reflexão, mesmo admitindo, no decorrer do 

trabalho, que a reflexão pode ocorrer durante a experiência, mas “durante uma pausa na ação ou 

mesmo enquanto os aprendizes estão observando suas próprias ações naquele momento”. 

(BOUD; WALKER, 1990, p. 66). No mais, Boud e Walker abordam a questão do estoque de 

conhecimentos devido a experiências prévias e a noção de que o resultado da interação sujeito-
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experiência é diferente para cada indivíduo, pois cada um tem um passado próprio e uma maneira 

única de interpretar a realidade. Os autores também admitem que a aprendizagem pode ser 

consciente ou não, pois os sujeitos podem tomar as experiências por certas e só depois, numa 

nova experiência em que praticam a reflexão, perceberem que aprenderam anteriormente. 
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   Figura 3: A transformação da pessoa por meio da aprendizagem. 

Fonte: Adaptado de Jarvis (2006, p. 23). 
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Outra questão na abordagem dos autores é que eles seguem uma linha mais voltada para a 

aprendizagem auto-direcionada. Esse tipo de abordagem lida muito com questões de que o sujeito 

precisa ter sensibilidade ao que ocorre ao redor e ter capacidade de intervir no ambiente e naquilo 

que aprende para facilitar sua aprendizagem: “a aprendizagem pode ser otimizada pelos 

aprendizes pela maneira com a qual eles podem focar sua atenção em eventos e extrair 

significados das suas experiências por meio de uma variedade de atividades reflexivas”. (BOUD; 

WALKER, 1990, p. 61). No entanto, essa é uma perspectiva teórica que não será seguida no 

presente estudo. 

Assim como Jarvis (2006), Boud e Walker abordam a noção de „atenção‟ no 

entendimento da aprendizagem pela experiência: “muitos aprendizes não estão atentos, ou estão 

minimante atentos, à amplitude da interação que está ocorrendo e das influências que vêm junto e 

que pesarão sobre eles”. (BOUD; WALKER, 1990, p. 62). Os autores acreditam que uma maior 

atenção ao que está ocorrendo ao redor do sujeito e uma interação mais ativa da parte do mesmo 

é capaz de tornar o ambiente um provedor de experiências de aprendizagem mais proveitosas, 

mas, diferentemente de Jarvis (2006), afirmam que “não há uma correspondência necessária entre 

estar atento às interações e a aprendizagem”. (BOUD; WALKER, 1990, p. 62).  

No próximo tópico, será possível observar que Argyris e Schön possuem uma linha de 

pesquisa mais voltada para a aprendizagem focada em executivos e em ambiente de trabalho. 

Tais autores não lidam diretamente com a questão da aprendizagem em sua essência, mas 

direcionada para profissionais. Isso vai de encontro à abordagem de Jarvis, que não aprova o 

estudo da aprendizagem aplicada majoritariamente ao ambiente de trabalho, nem a questão da 

aprendizagem organizacional. Entretanto, o presente estudo buscou utilizar mais os princípios 

básicos da aprendizagem explorada por Argyris e Schön, juntamente com a questão da 

aprendizagem dos executivos, sem entrar na questão técnica da aprendizagem organizacional, 

tema sobre o qual os dois autores produziram muitos estudos, mas numa visão social. 

Já Boud e Walker (1990) seguem mais a linha de Jarvis, trabalhando a aprendizagem pela 

experiência em si, apesar de Jarvis (2006, p. 189 e 190) afirmar que eles, junto com outros 

estudiosos, falharam na tarefa de desenvolver um entendimento completo sobre a questão da 

natureza experimental da aprendizagem (toda e qualquer aprendizagem, não importa a 

abordagem) e da aprendizagem pela experiência em si.  
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Easterby-Smith e Araujo (2001, p. 17-19), ao discorrerem sobre a questão da 

aprendizagem organizacional, lembram que existem duas correntes de estudo em relação ao tema. 

Alguns autores, como Argyris e Schön, adotam uma visão social desse processo de aprendizagem 

organizacional, que acontece a partir das interações sociais entre os profissionais em seu 

ambiente de trabalho. A segunda corrente tem uma visão técnica e acredita que a aprendizagem 

organizacional tem a ver com o processamento eficaz das informações que circulam no ambiente 

de trabalho (que são, em sua maioria, explícitas), saber interpretar um fenômeno e responder de 

maneira eficiente.  

O campo da aprendizagem organizacional possui ainda muitas lacunas no que diz respeito 

a conceitos, significados e metodologias de abordagem do tema. Além disso, ainda há o parco 

diálogo entre as duas correntes de pensamento e a necessidade de uma base teórica sólida 

(EASTERBY-SMITH e ARAUJO, 2001, p.33). Assim, o presente estudo irá focar apenas nas 

questões de aprendizagem no contexto de se ter uma vida no mundo, o que inclui casa, trabalho, 

escola e qualquer outro contexto gerador de experiências. Por isso, a questão da aprendizagem 

organizacional será abordada no que concerne à aprendizagem individual dentro e fora da 

organização, pois o ambiente de trabalho é apenas mais um contexto social de aprendizagem, e se 

ater exclusivamente a ele não é o objetivo desse estudo. A aprendizagem de gestores será 

analisada no ambiente de trabalho, mas não irá se prender exclusivamente a ele. 

2.1.1.1 Aprendizagem pela disjunção 

A aprendizagem pela experiência através da reflexão crítica é a base do pensamento 

construtivista de aprendizado. O sujeito precisa construir seus próprios significados sobre o 

mundo em que vive. Ou seja, é preciso estar em um contexto que lhe forneça oportunidades de 

observar, testar e refletir sobre atitudes, sentimentos, habilidades, crenças, etc. Tais oportunidades 

de experiências devem trazer novas particularidades que levem o sujeito a refletir criticamente 

sobre elas e assim aprender algo novo. Se não houver uma mínima diferença entre as 

experiências passadas e as que estão sendo vividas o sujeito tomará a experiência como certa e 

agirá da mesma forma que antes, pois “a não ser que dada experiência conduza a campo não 

previamente conhecido, não surgirão problemas e sem problemas não haverá estímulos para 

pensar e não aprenderá nada com isso” (DEWEY, 1976, p. 81). 



 37 

O modelo de aprendizagem adotado nesse trabalho, como já mencionado, é o do 

construtivismo, mas Jarvis (2006) lembra que para que se possa começar a discutir os diversos 

tipos de aprendizagem existentes, é preciso antes focar onde a aprendizagem tem seu início, ou 

seja, na experiência. Sendo a experiência a interseção da pessoa com a vida no mundo (JARVIS, 

2006, p. 27), surgem, então, duas possibilidades de relacionamento da pessoa com o mundo: 

viver em harmonia ou em disjunção.  

Entretanto, quando a harmonia não existe, eu estou conscientemente 

atento a isso; Eu não sei como responder à situação, assim como não sei 

o que fazer. Isso é disjunção, mas isso é um dos paradoxos 

fundamentais da condição humana – a possibilidade de aprender 

começa com o fato de estar ciente da ignorância. (...) Isso [disjunção] é 

uma força motriz me fazendo agir, pensar, planejar e assim por diante. 

(JARVIS, 2006, p. 78) 

 

Viver em harmonia significa estar em um constante estado de não-aprendizado, pois todas 

as experiências são dadas como certas, prevalecendo a “presunção” de que todas as experiências 

vividas no passado serão vividas da mesma forma se ocorrerem novamente. Ou seja, não há uma 

reflexão crítica sobre as experiências vividas, anulando, assim, a possibilidade de aprendizagem 

consciente. 

Viver em disjunção com o mundo é aprender a partir de novas experiências, mas, segundo 

Jarvis (2006) pode não haver reflexão crítica em todos os casos. Por exemplo, pode haver uma 

experiência de disjunção que leva a pessoa a não querer refletir sobre a mesma, e sim se 

comportar da maneira que já se tem como adequada, por meio da cópia, imitação. Também é 

possível viver uma experiência de disjunção que o indivíduo reflete ser fonte de aprendizado útil 

e mesmo assim rejeitá-la e não querer aprender com ela, apesar de Jarvis (2006) lembrar que 

também é possível aprender acidentalmente. 

A disjunção também pode gerar uma reação negativa na pessoa que vive a experiência. 

Pode ocorrer de o sujeito refletir criticamente sobre a experiência e seu consecutivo aprendizado 

e discordar desse resultado. Dessa forma, surgirá um novo aprendizado, diferente daquele 

primeiro.  

Schön (1983, p.62), ao discorrer sobre a reflexão-na-ação, comenta que os indivíduos 

(“praticantes”) podem se deparar com situações de prática “divergentes” das que estão 

acostumados a lidar. Jarvis (2007, p. 172) acredita que essa situação divergente é, na verdade, 

uma experiência de disjunção, que, “apresentando-se como única ou instável, [faz com que] o 
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praticante possa evidenciar e criticar seu entendimento inicial do fenômeno, construir uma nova 

descrição do mesmo e testar a nova descrição em um experimento imediato” (SCHÖN, 1983, p. 

63). Caso semelhante é o de Argyris (1991, p. 100), que também parece mencionar experiências 

de disjunção (não com essa nomenclatura) quando aborda o aprendizado de circuito duplo. Nesse 

aprendizado o indivíduo reflete sobre o que está acontecendo, o por que de ter que fazer algo, e 

pode aceitar ou rejeitar o acontecimento como uma nova aprendizagem. 

O aparecimento de novos fatos e idéias é “uma contínua espiral” (DEWEY, 1976, p. 82) 

onde o processo de aprendizagem é formado sempre pelas novas experiências e problemas 

advindos das mesmas. A disjunção, então, ocorre quando o sujeito não está apto a responder a 

uma nova experiência e é forçado a se questionar sobre o porquê de estar vivendo essa situação e 

o que ela significa (MERRIAM; CAFFARELLA; BAUMGARTNER, 2007, p. 145). 

A questão da aprendizagem pela disjunção está presente em vários estudos sobre 

aprendizagem pela experiência, mas aparece sob diferentes nomenclaturas, como já exposto. 

Boud e Walker (1990, p. 64), por exemplo, abordam a questão de o sujeito estar ciente ou não do 

ambiente em que está. Não estando ciente, ele irá refletir e agir de maneiras que não lhes são 

comuns e „acordar‟ para uma nova realidade. 

2.1.2 Reflexão 

Argyris (1991) afirma que a maioria das pessoas não sabe aprender e, contextualizando a 

afirmação no ambiente de trabalho, alega que os profissionais mais qualificados dentro de uma 

organização costumam ser os que mais enfrentam esse tipo de problema. Assim como Kolb 

(1976), Argyris (1991, p. 99 e 100) pensa que o motivo dessa dificuldade seja a não compreensão 

de como se dá o processo de aprendizagem. Enxergar a aprendizagem como solução de 

problemas é muito comum entre os executivos, que agem de acordo com o aprendizado de 

circuito simples (ver Figura 4), ou seja, solucionar um problema sem refletir sobre o mesmo. 

Todavia, isso ocorre por que esses excelentes profissionais não costumam experimentar o 

fracasso, visto que são especialistas em resolver problemas, e assim não aprendem com o 

fracasso. E quando não conseguem resolver determinados problemas, costumam pôr a culpa em 

outras pessoas, em um comportamento tipicamente defensivo, ao invés de refletirem sobre a 

experiência.  
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Um outro problema que Argyris (1991, p. 100) detecta é uma tentativa de estimular o 

aprendizado motivando as pessoas com prêmios, por exemplo. Aprendizagem não diz respeito a 

motivação, pois mesmo uma pessoa altamente motivada pode ter atitudes defensivas que 

bloqueiem o aprendizado. 

Aprender é saber refletir sobre o próprio comportamento e o dos outros ao seu redor para 

detectar atitudes indevidas ou problemáticas e mudar a sua conduta. Assim, a pura detecção e 

correção de erros seria para o autor uma aprendizagem de circuito simples, pois o indivíduo não 

pára para analisar o ocorrido. Já a prática reflexiva seria uma aprendizagem de circuito duplo (ver 

Figura 4), pois analisa o evento, formula conceitos de aprendizado e rejeita ou implementa o 

evento como uma nova aprendizagem. 

 

 

           

 

 

           Aprendizagem de circuito simples 

 

                                (observar, refletir, decidir e fazer) 

   

                        Aprendizagem de circuito duplo 

 

                         (reconsiderar, reconectar, reformular e refletir) 

 
                   Figura 4: Aprendizagem de circuito simples e de circuito duplo. 

                   Fonte: Adaptado de Argyris e Schön (1978). In: Asian Development Bank (2007). 
 

Ao se deparar com uma experiência profissional nova, o dirigente precisa conseguir 

segurar sua ânsia de agir sob impulso e postergar a decisão da ação que irá tomar após observar 

as condições existentes, inteirar-se de toda informação relevante existente e fazer seu julgamento 

final. O mesmo vale para experiências pessoais extra-profissionais: “o problema crucial da 

educação é o de conseguir o adiamento da ação imediata em face do desejo, até que a observação 

e o julgamento intervenham e façam seu trabalho.” (DEWEY, 1976, p. 68). 

Argyris (1991, p. 100) realizou um estudo sobre a aprendizagem de consultores, 

justificando sua escolha pelo fato de esses profissionais possuírem um elevado nível educacional 

e por serem, presumidamente, bons no aprendizado, visto que seu trabalho consiste em ensinar 

aos outros como fazer as coisas de maneiras diferentes. O autor verificou que na verdade esses 

profissionais possuem problemas quando o aprendizado diz respeito ao seu próprio trabalho. 

Variáveis 
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Tais profissionais possuem um mecanismo de defesa que causa “curtos-circuitos” com o 

aprendizado. O medo do fracasso somado ao raciocínio defensivo pode acabar com a 

predisposição para o aprendizado. Contudo, Argyris (1991, p. 103) afirma que é possível derrubar 

o raciocínio defensivo por meio do raciocínio produtivo, que se baseia em dados concretos e 

objetivos para fazer uma afirmação bem fundamentada e livre de inconsistências. 

A aprendizagem deve começar no topo da organização, pois se os altos executivos não 

abandonarem o raciocínio defensivo e passarem a refletir sobre a sua prática, os demais 

funcionários também não irão adotar essa prática. É preciso relacionar a prática reflexiva a 

problemas reais da organização para que os executivos percebam a melhora de desempenho da 

empresa promovida pelo aprendizado. Dessa forma eles irão aos poucos adotar espontaneamente 

o pensamento produtivo no seu dia-a-dia.  

Schön (1983) aborda a prática reflexiva por meio da reflexão-na-ação. O conhecimento do 

indivíduo está em sua ação e é geralmente tácito. Freqüentemente não se consegue expressar em 

palavras o conhecimento possuído, mesmo que o indivíduo tenha acabado de utilizá-lo. Há ações 

e julgamentos que o indivíduo carrega espontaneamente e sobre os quais não precisa pensar antes 

ou durante sua performance. Normalmente ele não sabe que aprendeu isso, simplesmente se vê 

usando-o. É como se agisse de uma forma espontânea e intuitiva. Ao agir sem refletir a respeito, 

coloca-se em prática o conhecimento-em-ação. Esse processo pode ocorrer de forma inconsciente 

ou muito rápida e é o resultado de habilidades e conhecimentos que já foram previamente 

aprendidos e internalizados de maneira tácita a partir de experiências. 

À medida que o praticante experimenta muitas variações de um pequeno 

número de casos, ele está apto a praticar sua prática.[...] à medida que sua 

prática fica estável, no sentido de trazer o mesmo tipo de casos, ele se torna 

menos sujeito à surpresa. Seu conhecimento em ação tende a se tornar 

crescentemente tácito, espontâneo e automático, conferindo assim os benefícios 

da especialização. (SCHÖN, 1983, p.60). 

 

 

 Entretanto, a especialização profissional pode ter efeitos negativos, como estreiteza da 

visão e não pensar sobre o que se está fazendo. A reflexão sobre a prática pode servir como 

corretivo ao excesso de aprendizado. Por meio da reflexão o indivíduo pode criticar os 

entendimentos tácitos que possui e pode construir significados nas situações de incertezas. Como 

não consegue descrever esse tipo de conhecimento, algumas vezes ele não tem consciência de 
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que o possui. O indivíduo pode ter consciência dos entendimentos de algumas ações e não ter de 

outras nunca. 

Contudo, também há pessoas que pensam sobre sua ação no momento em que ela está 

ocorrendo, e ao tentar fazer sentido da ação refletem sobre os entendimentos que estão implícitos 

nela. Quando o indivíduo pensa sobre o que está fazendo, está refletindo-na-ação. É muito 

comum que tome consciência de suas ações quando é surpreendido por elas. Ou seja, usa seu 

conhecimento-em-ação e de repente é surpreendido por ele: “eu não tinha consciência de que 

possuía esse conhecimento”, ou “por que estou fazendo isso?” “O que me levou a agir dessa 

maneira e não de outra?” Por meio da surpresa, o indivíduo passa a questionar o seu 

conhecimento e a si mesmo, reflete e assim é capaz de conferir sentido a essa nova situação de 

surpresa no momento em que se lhe apresenta, aprendendo durante esse processo.  

Boud e Walker (1990, p.61), assim como Dewey, enfatizam a possibilidade de ocorrer 

aprendizagem fora de ambientes de educação formal, pois o processo de aprendizagem não é algo 

estático, que pode ser controlado. A aprendizagem pode ocorrer em qualquer contexto, em 

qualquer ambiente, uma vez que tem como base a interação do sujeito com as experiências 

obtidas no ambiente. O presente estudo aborda situações informais de aprendizagem, mas vale 

ressaltar que a teoria da educação formal não é considerada inferior ou ineficaz pela 

pesquisadora. A educação formal exerce um papel muito importante na aprendizagem dos 

indivíduos, como mostram os resultados da pesquisa de Silva (2008). No entanto, a pesquisadora 

optou por ter a educação informal no foco do seu estudo para conseguir extrair ao máximo 

informações sobre a aprendizagem espontânea, não mentoreada.  

Boud e Walker (1990) analisam separadamente a reflexão seguinte à experiência 

(reflexão-em-ação) e a reflexão depois da ação (reflexão-sobre-a-ação), assim como o faz Schön 

(1983). Para os dois estudiosos, a reflexão é um dos processos chave no que tange à 

aprendizagem pela experiência. No que concerne à reflexão-sobre-a-ação, os autores afirmam que 

buscaram pôr em evidência esse processo para fazer frente a outras práticas educacionais que não 

percebiam a importância de proporcionar aos sujeitos oportunidades e tempo para processarem 

suas experiências antes de seguirem em frente (BOUD; WALKER, 1990, p. 61). Em relação à 

reflexão-em-ação, Boud e Walker (1990) avaliam que ela pode ocorrer “a qualquer momento, 

durante uma pausa na ação ou mesmo enquanto os aprendizes estão observando suas próprias 

ações naquele momento” (BOUD; WALKER, 1990, p. 66).  
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2.2 O trabalho dos dirigentes 

Para entender o dirigente como capaz de aprender em seu ambiente de trabalho, é preciso 

abordar as funções do dirigente dentro da empresas, pois “a compreensão da experiência humana 

é vital para que se consiga compreender a aprendizagem” (JARVIS, 1987, p. 171). Há na 

literatura especializada um intuito de distinguir gerenciamento de liderança, gerente/dirigente
4
 de 

líder. Kotter (2001) procura enfatizar essas diferenças e afirma que as grandes corporações 

americanas estão enfrentando um excesso de gerenciamento e uma pouca atenção ao fator 

liderança. Já Gosling e Mintzberg (2003) chamam atenção contra o excesso de atenção dada ao 

líder em detrimento do dirigente. Kotter (2001), além de diferenciar liderança de gerenciamento, 

procura também desvincular da imagem do líder os rótulos de “místico”, “misterioso”, 

“escolhido”, “carismático”, enfatizando apenas suas características de ação de trabalho. Este 

estudo segue essa linha de pensamento e não se propõe a discorrer sobre os vários tipos de líderes 

ou dirigentes, mas sim abordar o que os três autores consideram ser funções específicas de cada 

um. 

Kotter (2001) diferencia gerenciamento de liderança, afirmando que o gerenciamento lida 

com a complexidade e busca a estabilidade, enquanto a liderança lida com a mudança. Esses dois 

“sistemas de ações” envolvem decisões sobre o que precisa ser feito, criação de redes de 

relacionamentos que possam ajudar a realizar a agenda de atividades e tentativas de assegurar que 

os empregados estejam realmente fazendo seu trabalho. Entretanto, cada um executa essas tarefas 

de maneiras diferentes (KOTTER, 2001, p. 86). Gerenciar é planejar, definir orçamentos e metas 

para o futuro e alocar recursos que possibilitem atingir tais metas, além de priorizar esforços na 

busca pela qualidade e lucratividade dos produtos, por exemplo. Além disso, o dirigente precisa 

organizar seu quadro de pessoal de acordo com a estrutura de cargos da empresa, bem como 

controlar e resolver problemas.  

Liderar é definir uma direção de mudança e ter uma visão de futuro que acompanhe a 

estratégia da empresa. Grandes mudanças têm-se tornado necessárias no atual ambiente de 

instabilidade em que as empresas se encontram, e para efetuar grandes mudanças são necessárias 

grandes lideranças. Também é papel da liderança comunicar as novas direções da empresa aos 

                                                 
4
 Os autores Kotter, Gosling e Mintzberg utilizam o termo manager ou general manager, que nas traduções para o 

português aparecem como gerente ou gerente geral. Uma vez que esse estudo está voltado para os dirigentes das 

empresas, as nomenclaturas utilizadas no que se refere aos autores mencionados serão as de dirigentes, gerentes e 

gestores.  
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demais membros, motivando, inspirando e tentando obter seu comprometimento, chegando 

mesmo a formar coalizões que ajudem a alcançar as novas metas da empresa. 

Kotter (2001) deixa claro que o gerenciamento não é melhor que a liderança, nem a 

liderança melhor que o gerenciamento. Ambos precisam estar presentes na empresa, pois são 

complementares, e é preciso haver uma paridade de forças para que um não sufoque o outro. O 

autor também lembra que nem todas as pessoas estão aptas a gerenciar e liderar ao mesmo tempo, 

e que por isso as empresas devem saber reconhecer as diferentes características inerentes a cada 

função para preparar o seu pessoal para atuar como líderes e dirigentes fortes e integrados 

enquanto tenta formar líderes-dirigentes. 

Gosling e Mintzberg (2003) afirmam ser perigoso tentar separar o gerenciamento da 

liderança e procuram dar ênfase ao dirigente como articulador das diversas atividades que Kotter 

(2001) separa entre gerenciamento e liderança. Para conseguir fazer uma articulação entre esses 

dois aspectos, o dirigente precisa possuir “cinco mentes” (GOSLING; MINTZBERG, 2003). As 

cinco mentes do dirigente dizem respeito à reflexão, à colaboração, à análise, ao contexto e à 

ação. A reflexão é uma atividade necessária, pois é preciso se conhecer para conseguir ter bons 

insights. Gerenciar a colaboração leva além do auto-conhecimento para o bom conhecimento da 

sua rede de relacionamentos. Analisar diz respeito a conhecer as variadas atividades existentes na 

organização e assim conhecer a própria organização. O contexto gerencia os “mundos” ao redor 

da organização. E a ação gerencia o processo de mudança com a ajuda das quatro outras 

“mentes”. 

Mintzberg (1986), ao afirmar em seu artigo Trabalho do executivo: o folclore e o fato que 

o trabalho desempenhado pelo dirigente não corresponde ao que sempre se imaginou, mostra o 

quão misturadas estão as noções de liderança e de gerenciamento. 

O gerenciamento é mostrado por Mintzberg (1986) como uma atividade fragmentada e 

dinâmica, que em nada corresponde a um dia formalmente planejado. O dirigente não é aquele 

planejador reflexivo que se imagina, pois está sempre respondendo às pressões do momento, 

planejando enquanto age. Ele também precisa lidar com situações cerimoniais, como receber um 

cliente importante ou participar de confraternizações. São essas situações que proporcionam ao 

executivo o aumento da sua rede de relacionamentos e a obtenção daquelas pequenas, mas 

cruciais, informações externas. Essas informações também podem vir de outras situações, como 

telefonemas “sociais” ou de rápidas conversas no corredor, situações essas que são preferidas 
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pelos dirigentes em detrimento dos relatórios formais. Contudo, Mintzberg (1986) observa que a 

preferência dos dirigentes pela comunicação verbal traz um empecilho, que é a impossibilidade 

de delegar tarefas. Isso por que o dirigente possui o „planejamento‟ das suas ações guardado em 

sua mente, e não explícito em um plano formal. Dessa forma, fica difícil delegar uma tarefa se o 

dirigente só pensa a respeito da mesma durante a ação. 

Mintzberg (1986) afirma que o dirigente exerce dez papéis dentro da organização 

provenientes da sua autoridade formal, a saber: chefe, líder, contato, monitor, disseminador, 

porta-voz, empreendedor, manipulador de distúrbio, alocador de recursos e negociador. Os três 

primeiros são papéis interpessoais, que dão origem aos três seguintes informacionais. Ao juntar 

os dois primeiros grupos de papéis, o gerente fica apto a desempenhar os quatro últimos papéis, 

os decisoriais. Esses papéis formam “um todo integrado” e por isso não podem ser separados sem 

que o trabalho do dirigente seja prejudicado de alguma forma. Entretanto, isso não quer dizer que 

os dirigentes dividem seu trabalho habilmente entre os dez papéis, pois podem possuir 

características intrínsecas que favoreçam mais um lado interpessoal do que decisorial, por 

exemplo. 

Assim, o dirigente age como líder em diversas situações. Ao ter que se responsabilizar 

pelo trabalho dos funcionários da unidade que comanda, acaba por exercer também a liderança 

indireta quando tenta motivá-los. Através dessa ligação direta com os funcionários o dirigente 

adquire a confiança que é principalmente depositada no líder e forma sua rede de 

relacionamentos, conseguindo, assim, ter acesso a informações cruciais internas e externas. E, ao 

agir de maneira empreendedora em relação às mudanças, o dirigente desempenha o papel típico 

de um líder (MINTZBERG, 1986). 

Kotter (2000), em seu artigo O que os gerentes gerais eficazes realmente fazem, procura 

mostrar, assim como Mintzberg (1986), que a visão que se tem do dirigente não condiz com o seu 

comportamento cotidiano. Todavia o dirigente, apesar de não seguir estritamente as atribuições 

de planejar, organizar, controlar e direcionar, agindo muitas vezes de forma espontânea, não está 

perdido na „espontaneidade‟. Muitas de suas atitudes, aparentemente não relacionadas entre si, 

seguem uma lógica de planejamento flexível. Esse planejamento é feito durante a “definição de 

agenda” e tem como suporte a “construção de redes”. O dirigente define sua agenda com metas 

vagamente conectadas entre si e planos que visam ao cumprimento das responsabilidades de 

curto, médio e longo-prazo (KOTTER, 2000). Os dirigentes também se empenham em construir 
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uma rede de relacionamentos com pessoas necessárias ao cumprimento da agenda. Contudo, 

Kotter (2000) afirma que apesar de os executivos possuírem uma agenda com alguns planos, eles 

agem de uma maneira reativa no seu dia-a-dia. A questão da flexibilidade de planejamento de 

ações e a necessidade de uma excelente rede de relacionamentos são constantes nos trabalhos de 

Mintzberg e Kotter e atuam como força motriz no dia-a-dia dos dirigentes. 

Para Bryman (2004), não é fácil definir o conceito de liderança, mas o autor aponta três 

elementos que são comuns a várias definições, como influência, grupo e metas. O líder é visto 

como capaz de influenciar os demais indivíduos, induzindo seus comportamentos, suas atitudes e 

idéias. Contudo, a influência só pode existir se houver um grupo de pessoas a ser influenciado 

(normalmente os subordinados pelo qual o líder é responsável). Ou seja, a noção de grupo é 

essencial para se discutir o conceito de liderança. A influência exercida no grupo se dá em 

relação às metas que o mesmo precisa alcançar. Entretanto, Bryman (2004) considera esse 

primeiro tipo de definição de liderança já ultrapassado. Da década de 1980 para cá, vários rótulos 

de liderança surgiram, como liderança visionária e liderança carismática. Em conjunto, todos 

esses rótulos acabaram por criar a Liderança Visionária, que revela: 

(...) um conceito de líder como alguém que define a realidade organizacional 

por meio da articulação de uma visão, que é um reflexo de como ele ou ela 

define a missão de uma organização e os valores que a apoiarão. Assim, a 

abordagem da Nova Liderança é baseada numa representação de líderes como 

gestores de significado e não nos termos de um processo de influência. 

(BRYMAN, 2004, p.263) 

 

O autor utiliza o resultado de vários estudos acerca da liderança para mostrar que o líder 

não é apenas aquele indivíduo formalmente estabelecido nesse papel, como o dirigente de uma 

empresa, por exemplo. O líder pode estar em todas as camadas da organização, formalmente ou 

não. O que faz de um indivíduo um líder é sua capacidade de desenvolver uma visão e de 

gerenciar significados. Entretanto, no artigo há uma dicotomia entre líder e dirigente. Apesar de o 

presente estudo aceitar a idéia de líderes formais e informais, o conceito de Mintzberg, Gosling e 

Kotter de liderança indissociável de gerenciamento é que será utilizado.   

Stewart (1982) vai de encontro à idéia de fragmentação, brevidade e variedade do 

trabalho do dirigente defendida por Mintzberg e em parte por Kotter (apesar de as atitudes do 

dirigente serem reativas, elas não estão perdidas na espontaneidade), argumentando que essas 

características não são verdadeiras em todos os trabalhos gerenciais e que, em alguns trabalhos 

gerenciais, essas características são uma mera questão de escolha por parte do dirigente. A autora 
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procura, então, cunhar seu próprio modelo para entender o comportamento existente nos 

trabalhos gerenciais. Esse modelo afirma que o comportamento gerencial é ditado por três 

conceitos: demandas, limitações e escolhas. As demandas são aquilo que qualquer um na 

atividade gerencial precisa fazer, como procedimentos burocráticos que não podem ser delegados 

e encontros que precisam ser feitos. As limitações são fatores internos ou externos que restringem 

o que o dirigente pode fazer, como limitações tecnológicas ou de recursos. As escolhas são 

atividades que o dirigente pode fazer, mas que não precisam ser feitas especificamente por ele, 

como participar de atividades públicas. 

Apesar de Stewart (1982) afirmar que a fragmentação e brevidade das tarefas apontadas 

por Mintzberg e Kotter não é verdadeira no ambiente de trabalho gerencial, as características do 

seu modelo se mostram bastante parecidas com a abordagem gerencial dos dois autores. Por 

exemplo, as escolhas que o dirigente pode fazer, como delegar ou não uma determinada tarefa a 

um subordinado, irão depender de quão atarefado o dirigente está e não simplesmente de sua 

vontade de executar ou não uma tarefa, mesmo que seja uma tarefa muito específica do seu 

cargo. Ao se encontrar dividido entre várias tarefas, provavelmente ele tentará resolver todas e, 

não conseguindo, irá delegar algumas aos seus subordinados, mas nunca deixando de se manter 

atualizado quanto ao que está acontecendo. Dessa forma, suas atividades podem, sim, ser 

fragmentadas e breves por uma questão de necessidade, e não simplesmente de escolha.   

 Todas essas atividades que o dirigente exerce exigem que ele possua uma diversa gama de 

habilidades e competências. Dentro dessas atividades, o dirigente vivencia no seu dia-a-dia 

experiências com subordinados, colegas e pessoas externas à organização, e essas experiências, 

com as pessoas e com as atividades, são consideradas nesse estudo a principal fonte de 

aprendizagem do dirigente. 

2.3 Aprendizagem dos dirigentes sobre os seus trabalhos 

Kolb (1976) afirma que o que distingue um executivo de sucesso dos demais “é sua 

habilidade de adaptar e controlar as demandas por mudança em seu trabalho através da habilidade 

de aprender” (KOLB, 1976, p. 21). Em um mundo de mudanças constantes, é preciso saber 

explorar oportunidades que surgem e aprender através dos erros e acertos do passado. Contudo, o 

autor afirma que os executivos e as organizações prestam pouca atenção à questão da 

aprendizagem, e supõe que isso se deva ao fato de não entenderem como se dá o processo de 
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aprendizagem. Kolb (1976) propõe, então, um modelo que mostra como ocorre tal processo, o 

modelo da aprendizagem pela experiência, já explicado na Seção 2.1.1. 

O acúmulo de experiências passadas do indivíduo somado às necessidades do presente faz 

com que ele desenvolva um estilo de aprendizagem que enfatiza algumas habilidades de 

aprendizado em detrimento de outras, podendo ser mais reflexivo do que ativo, por exemplo. Ou 

seja, o estilo de aprendizagem do indivíduo possui pontos fortes e fracos. Kolb (1976) 

desenvolveu um Inventário de Estilo de Aprendizagem (LSI) para medir os pontos fracos e fortes 

da aprendizagem pela experiência do executivo. Pede-se que o indivíduo classifique em ordem 

quatro palavras que descrevem seus sentimentos em relação às quatro habilidades do ciclo de 

aprendizagem (Figura 1). Depois de repetir várias vezes o exercício, é possível observar em qual 

das habilidades o indivíduo põe mais ênfase. 

O LSI de Kolb (1976) revelou que executivos tendem a enfatizar mais a experimentação 

ativa do que a observação reflexiva. Quatro estilos de aprendizagem se sobressaíram entre os 

executivos: o convergente (converger), o divergente (diverger), o assimilador (assimilador) e o 

acomodador (accomodator). O convergente é mais hábil em aprender pela formação de conceitos 

abstratos e pela experimentação ativa, pois procura aplicar na prática suas idéias. O divergente 

possui mais habilidades em lidar com situações concretas e observações reflexivas, visto que sua 

habilidade imaginativa o capacita a observar situações concretas a partir de diferentes 

perspectivas. O assimilador possui fortes habilidades de aprendizagem na formação de conceitos 

abstratos e na observação reflexiva, sendo capaz de criar modelos teóricos através da assimilação 

e integração das diversas observações, mas não se importa com o uso prático dos modelos. O 

acomodador lida mais com a experiência concreta e a experimentação ativa, dispondo-se a 

enfrentar riscos para se envolver em novas experiências. Mas se a experiência não se encaixa nos 

seus planos, ele os descarta para se adaptar ao momento. 

O estilo acomodador parece se aplicar aos dirigentes de Mintzberg (1986) e Kotter (2000), 

pois lida com a experiência no momento em que ela acontece, além de possuir um perfil 

empreendedor ao buscar novas experiências (MINTZBERG, 1986) e possuir um perfil reativo 

(KOTTER, 2000) ao se adaptar ao momento. Seu estilo é orientado para ação. 

Para Kolb (1976), os executivos devem ser estimulados, através de um facilitador, a 

observar as experiências concretas de que participam no ambiente de trabalho e refletir sobre suas 

ações e das outras pessoas. Dessa forma, aprendem a identificar seus pontos fortes e fracos, assim 
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como os das outras pessoas, e utilizam esse conhecimento para dar continuidade ao aprendizado 

no ambiente de trabalho. O executivo passa a refletir sobre as experiências do dia-a-dia e 

consegue assim explorar novas idéias devido ao aumento do seu estoque de conhecimentos. A 

aprendizagem pela experiência é para o autor o modelo mais adequado para se entender o 

processo de solução de problemas e de tomada de decisões dos executivos. 

Entretanto, Kolb (1976) fez uma pesquisa com executivos de diversas áreas, como 

gerentes de vendas, gerentes de marketing, gerentes de pesquisa. Os executivos abordados por 

Mintzberg (1986) e Kotter (2000) compreendem os dirigentes, os quais dispõem de menos tempo 

e menos situações favoráveis à prática da reflexão proposta por Kolb (1976). Dessa forma, parece 

difícil imaginar um bom cenário de prática reflexiva em um ambiente com atividades tão 

fragmentadas (MINTZBERG, 1986). Portanto, a análise das práticas de aprendizagem dos 

dirigentes de empresas de incorporação da RMR é uma excelente oportunidade para verificar se a 

reflexão sobre as experiências no dia-a-dia do trabalho realmente pode ocorrer. 

Também é preciso verificar se a rede de relacionamentos (KOTTER, 2000; 

MINTZBERG, 1986) é realmente crucial para a aprendizagem e o conseqüente bom desempenho 

profissional do dirigente. O dirigente precisa estar articulado em uma rede de relações sociais 

para conseguir aprender, direcionar sua aprendizagem e ainda pôr em prática a sua agenda de 

trabalho. A sua rede de relacionamentos precisa alcançar os mais diversos contextos e o dirigente 

precisa fazê-los funcionar de acordo com o seu direcionamento. 

A prática reflexiva no ambiente de trabalho de consultores foi muito bem detalhada por 

Argyris (1991), mas essa prática também pode ocorrer no ambiente de trabalho dos dirigentes. De 

acordo com as abordagens já mencionadas, o que parece ser mais constante entre os executivos 

que são dirigentes é o conhecimento-em-ação, e não a reflexão-sobre-a-ação (aprendizagem de 

circuito duplo) exposta por Argyris (1991). Isso por que, como já mencionado nas funções do 

dirigente, seu trabalho é direcionado para a ação, para o momento da experiência concreta, pois 

esses dirigentes não dispõem de muito tempo no trabalho para refletir sobre algo que já passou. 

A incapacidade de expressar em palavras o conhecimento é um dos motivos apontados 

por Mintzberg (1986) que impede os dirigentes de delegarem tarefas, tornando seu trabalho muito 

mais corrido.  A atitude de não delegar tarefas ocorre justamente por que o dirigente não vê como 

passar para o subordinado o conhecimento que ele possui e que é necessário para a realização da 

tarefa. O dirigente nem ao menos sabe exatamente que conhecimento possui. 
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O gestor não encontra muito tempo para refletir sobre-a-ação no seu ambiente de trabalho 

por que ele costuma sempre se encontrar em situações de incerteza e totalmente novas, 

precisando assim decidir no momento o que pode fazer e utilizando seu estoque de experiências e 

conhecimento organizacional. Refletir mais profundamente significa criticar, reconstruir e testar 

o fenômeno experimentado, e para isso é preciso que o dirigente possua um tempo para si 

mesmo, para pensar a respeito e refletir. Schön (1983) afirma que isso é possível entre os 

dirigentes, e o próprio Argyris (1991) aborda isso em seu estudo, mas essa teoria parece não ser 

enfatizada no ambiente de trabalho dos dirigentes descritos por Mintzberg (1986) e Kotter 

(2000). 
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3 Procedimentos metodológicos 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos que nortearam o 

presente estudo.  

3.1 Perguntas de pesquisa 

Merriam (1998) aponta que o problema que motiva uma pesquisa pode vir da literatura da 

área que o pesquisador estuda, e é exatamente isso o que acontece nesse estudo. Como 

mencionado no capítulo de introdução, a pesquisadora faz parte de um grupo de pesquisas e 

estudos nas áreas de educação de adultos, aprendizagem de gerentes, aprendizagem 

organizacional e competências organizacionais. Cada membro possui afinidades com uma ou 

mais áreas de estudos desse grupo, o que gera uma motivação para estudar e compreender com 

mais profundidade essas temáticas. A pesquisadora, então, por se interessar mais nos aspectos da 

aprendizagem de gerentes do que em competências organizacionais, decidiu ter como problema 

de pesquisa a aprendizagem de gestores de empresas de incorporação da RMR e, assim, 

contribuir com mais estudos diversificados dentro do grupo de pesquisa do qual faz parte. 

O problema de pesquisa normalmente necessita de perguntas de pesquisa que servem para 

guiar a investigação e determinar como os dados serão coletados, possibilitando a identificação 

do que deve ser observado no campo (MERRIAM, 1998, p. 60). Merriam (1998), no entanto, 

adverte que as perguntas de pesquisa não devem ser confundidas com o problema de pesquisa. 

Mattar (1999, p. 61) também concorda que as perguntas de pesquisa são indagações 

amplas que visam ajudar a responder o problema de pesquisa. Essas perguntas amplas darão 

origem às perguntas específicas que farão parte do roteiro de entrevistas. 

Na Seção 1.2 foi apresentado o objetivo geral da pesquisa, que consiste em compreender 

como acontece a aprendizagem de gestores de empresas incorporação da Região Metropolitana 

de Recife por meio de experiências e reflexão e como essa aprendizagem contribui para a sua 

atuação profissional. Para alcançar tal meta, foram formuladas perguntas de pesquisa sobre os 

fatos mais importantes a serem pesquisados. Dessa forma, as perguntas responderão a cada um 

dos objetivos específicos que foram apresentados na Seção 1.2. As perguntas de pesquisa são as 

seguintes: 

a) Como os gestores aprendem por meio de experiências e reflexões? 
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b) Como a aprendizagem tem contribuído na atuação profissional dos gestores? 

 

3.2 Definição de conceitos básicos 

A seguir são definidos os principais conceitos que são utilizados no estudo: 

a) Aprendizagem: é a construção individual e social de conhecimento (MERRIAM; 

CAFFARELLA; BAUMGARTNER, 2007, p. 295). 

b) Aprendizagem construtivista: é uma construção social que envolve a aquisição das 

estruturas simbólicas significativas que são consideradas apropriadas em uma dada 

sociedade (CANDY, 1991). 

c) Aprendizagem pela experiência: utilizar, de maneira reflexiva e crítica, as 

experiências passadas para construir novos significados a partir de novas experiências 

(DEWEY, 1976; JARVIS, 1987; KOLB,1976). 

d) Categorias: categorias ou temas são padrões repetidos na maior parte dos dados 

coletados (MERRIAM, 1998, p. 179). 

e) Estudo de caso: analisar e descrever profundamente um sistema ou uma unidade 

delimitada por fronteiras (MERRIAM, 1998, p. 19). 

f) Estudo qualitativo: propõe-se a investigar o fenômeno selecionado em sua 

complexidade e em contexto natural, privilegiando o entendimento dos 

comportamentos dos sujeitos investigados a partir de suas próprias perspectivas 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 16). 

g) Experiência: é a interseção da pessoa com a vida no mundo (JARVIS, 2006, p. 27). 

h) Gestor/gerente/dirigente: é a pessoa responsável por uma organização ou por uma de 

suas unidades (MINTZBERG; QUINN, 2001, p. 37). 

i) Reflexão: analisar criticamente uma experiência durante a ação e depois da ação 

(ARGYRIS, 1991; SCHÖN, 1983). 

3.3 Delineamento do estudo 

Merriam (1998, p. 3) acredita que o pesquisador precisa se questionar acerca de suas 

crenças sobre a natureza da realidade, do conhecimento e da produção de conhecimento, 

deixando claro seu posicionamento filosófico. Portanto, a orientação filosófica da pesquisadora é 
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a construtivista, visto que a mesma acredita que a realidade é socialmente construída. Dessa 

forma, seguindo tal orientação filosófica, a aprendizagem dos dirigentes foi analisada à luz da 

abordagem construtivista de aprendizagem, pois os dirigentes atuam dentro de um contexto social 

gerador de experiências, o seu ambiente de trabalho e todos os outros contextos que formam a sua 

vida.  

Este estudo teve um caráter qualitativo, uma vez que se propôs a investigar os processos 

de aprendizagem em sua complexidade e em contexto natural, privilegiando o entendimento dos 

comportamentos dos dirigentes a partir de suas próprias perspectivas (BOGDAN e BIKLEN, 

1994, p. 16). “Pesquisa qualitativa é um conceito guarda-chuva que engloba várias formas de 

investigação, as quais nos ajudam a entender e explicar o significado do fenômeno social com o 

mínimo possível de intervenção no cenário natural”. (MERRIAM, 1998, p. 5). A pesquisa 

qualitativa busca entender os significados construídos pelos indivíduos, uma vez que são as 

pessoas que constroem a realidade em que vivem por meio de suas interações sociais. As 

experiências vividas pelos indivíduos e a reflexão que os leva a construir significados são 

conceitos importantes na pesquisa qualitativa. O foco é na perspectiva que a pessoa tem de um 

dado fenômeno. (MERRIAM, 1998). 

O pesquisador é o principal instrumento de coleta de dados na pesquisa qualitativa, assim 

como também é o principal instrumento de análise dos dados. Isso pode ser de grande valia para 

o estudo, pois o ser-humano possui a sensibilidade de compreender um contexto e agir da 

maneira que é mais apropriada para conseguir dados de boa qualidade. Por outro lado, pode gerar 

complicações se o pesquisador for muito obtuso e não conseguir lidar com dados que fogem de 

suas ideologias. Dessa forma, uma característica marcante da pesquisa qualitativa é a sua ênfase 

na interpretação dos dados, pois o pesquisador irá tirar suas próprias conclusões a partir das 

observações que faz e dos dados que recolhe. É a sua interpretação dos diversos tipos de dados 

que irá dar corpo ao estudo. 

Em relação às afirmações, nós as extraímos de nossos entendimentos 

profundos, entendimentos cujas derivações possam ser alguma mistura 

escondida de experiência pessoal, sabedoria escolar, afirmações de outros 

pesquisadores. (STAKE, 1995, p. 12) 

 

Entretanto não é só a interpretação do pesquisador que é importante para o estudo 

qualitativo. Na verdade, o mais importante é a interpretação que os sujeitos possuem acerca do 

fenômeno estudado e da sua realidade como pessoas que vivem em um contexto social. Uma 
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outra característica da pesquisa qualitativa é que ela normalmente constitui um trabalho de 

campo, uma vez que essa é a melhor oportunidade de observar atitudes e comportamentos de 

indivíduos em seus ambientes naturais (MERRIAM, 1998). 

A indução é o método usado para fazer uma pesquisa qualitativa, pois o pesquisador não 

tem a intenção de construir uma teoria a partir dos dados que recolhe. O pesquisador busca em 

seu arcabouço teórico aquilo que irá explicar os dados encontrados. E tais dados darão origem a 

um estudo ricamente descritivo. A escolha das amostras costuma ser proposital, ao invés de 

aleatória, pois o pesquisador busca estudar um fenômeno especifico, e para isso precisa utilizar 

amostras que se encaixem nas características do estudo. (MERRIAM, 1998). 

Existem três tipos de dados qualitativos: entrevistas (de preferência semi-estruturadas e 

com perguntas abertas), observações e documentos. As entrevistas são capazes de conseguir 

respostas profundas e citações diretas dos entrevistados sobre suas experiências, opiniões e 

sentimentos. As observações no campo de estudo podem fornecer descrições detalhadas da 

interação entre os membros da organização, de suas atividades e comportamentos. Por fim, os 

documentos podem ser fonte de informações que não estão à vista, mas existem de forma escrita 

e atuam naquele contexto (PATTON, 2002, p. 4). 

Os dados desse estudo foram coletados através de entrevistas e observações, sendo as 

descobertas uma mistura de descrição, análise e formação de padrões. Recolher dados 

qualitativos significa possuir dados “ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, 

locais e conversas” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 16). Assim, este estudo é também descritivo, 

pois tem a intenção de que poucos detalhes escapem da observação e também por que recolheu 

informações em forma de palavras, e não de números, acerca da temática proposta. 

 No entanto, não se baseou em variáveis estabelecidas previamente, pois não foi objetivo 

do estudo responder a questões prévias ou testar hipóteses. As formulações foram construídas 

durante o processo de pesquisa, à medida que se percebia semelhanças entre os dados coletados. 

Essas semelhanças são chamadas de categorias por Merriam (1998, p. 179), que afirma que seu 

processo de criação é, além de intuitivo, orientado pelo objetivo do estudo, pela orientação e 

conhecimento do pesquisador e pelos significados que foram abordados pelos participantes. 

Quanto aos meios, esse estudo é caracterizado como uma pesquisa de campo, visto que os 

dados foram coletados no “ambiente habitual de ocorrência” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 48) 

dos entrevistados, a saber, seus ambientes de trabalho, por meio de um contato aprofundado com 
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os dirigentes. É necessário que o estudo seja feito no ambiente natural dos dirigentes porque o 

contexto possibilita uma melhor compreensão das ações observadas: “para o investigador 

qualitativo divorciar o acto, a palavra ou o gesto do seu contexto é perder de vista o significado”. 

(BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 48). 

Dentre vários tipos de pesquisa qualitativa existentes, o Estudo de Caso foi o escolhido 

para a realização do presente estudo. O estudo de caso busca “um entendimento profundo da 

situação e do significado das pessoas envolvidas. O interesse é no processo mais do que nos 

resultados, no contexto mais do que em variáveis específicas, em descobrir mais do que em 

confirmar”. (MERRIAM, 1998, p. 19). O que diferencia esse estudo de outros é que esse busca 

analisar e descrever profundamente um sistema ou uma unidade delimitada por fronteiras. 

Patton (2002, p. 298) enfatiza a necessidade de definir com clareza o objeto de estudo, 

mas lembra que isso é muito complexo. Merriam (1998, p. 27) também entende que a principal 

característica para definir um estudo de caso está na delimitação do objeto de estudo (o caso), na 

unidade de análise. O caso seria uma unidade que possui fronteiras ao seu redor, e o que está à 

margem da fronteira é aquilo que não será estudado. O estudo de caso busca captar toda a 

complexidade do caso em si. Stake (1995, p. 2) enfatiza que o caso precisa ser algo específico e 

complexo. Também é provável que o caso seja proposital e até possua um „Eu‟, sendo um 

sistema integrado e fechado por fronteiras, não admitindo generalidades. Dentro desses limites, 

há partes do caso em pleno funcionamento, mas não precisam funcionar bem para constituir um 

sistema. Até mesmo o propósito pode ser irracional. O que importa é que o estudo de caso busca 

descrever e explicar de maneira holística o fenômeno. 

(...) estudos qualitativos [de caso] clássicos compartilham a capacidade de 

tornar um mundo acessível para o leitor por meio de descrições ricas, 

detalhadas e concretas de pessoas e lugares (...), de uma forma que podemos 

entender o fenômeno estudado e extrair nossas próprias interpretações sobre 

significados e significância. (PATTON, 2002, p. 438) 

 

Os estudos de caso qualitativos possuem três características especiais de acordo com 

Merriam (1998, p. 29 e 30). O estudo de caso particularístico
5
 se refere a um fenômeno particular 

no qual o estudo foca, mas pode inspirar o pesquisador sobre um problema mais amplo. O que dá 

importância ao caso são as revelações que ele proporciona sobre o fenômeno e sobre o que isso 

                                                 
5
 Relativo a particularismo. Particularismo: 3. Tendência a explicar fenômenos sociais complexos em termo de uma 

única causa, fator ou processo (HOUAISS, 2001). 
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pode representar. É um estudo centrado no problema, mas visto de maneira holística. Já a 

característica descritiva significa que o produto final do estudo de caso descreverá ricamente o 

fenômeno analisado em suas complexidades por meio de palavras, e não de dados numéricos. Por 

fim, a característica heurística proporciona ao estudo de caso a capacidade de “iluminar o 

entendimento do leitor acerca do fenômeno estudado” (MERRIAM, 1998, p. 30). O leitor pode 

descobrir novos significados a partir da reflexão sobre as novas variáveis que podem surgir do 

estudo e, assim, aprender e aumentar seu estoque de conhecimentos. 

Como já mencionado, o presente estudo teve como intuito compreender um fenômeno 

específico, que é a aprendizagem de gestores de empresas de incorporação da RMR. Assim, a 

unidade de análise, ou o caso, foi delimitada pelas empresas selecionadas para o estudo, cada 

empresa representando um caso. Portanto, o formato final desta pesquisa utilizou a estratégia de 

estudo qualitativo de múltiplos casos. Stake (1995, p. 8) adverte que não se escolhe o estudo de 

caso para produzir generalizações, mas pode ocorrer um tipo válido de modificação da 

generalização no estudo de caso. 

O real interesse do estudo de caso é a particularização, e não a generalização. 

Nós tomamos um caso em particular e procuramos conhecê-lo bem, não em 

como ele é diferente de outros, em primeiro lugar, mas o que ele é, o que ele 

faz. Há uma ênfase na singularidade e isso implica conhecimento de outros 

casos diferentes desse, mas a ênfase primária é em entender o caso em si. 

(STAKE, 1995, p. 8) 

 

Portanto, um estudo de múltiplos casos é capaz de trazer à tona informações mais 

detalhadas e específicas do que um estudo de caso único. A ênfase na singularidade de cada caso 

e sua posterior comparação em relação a outros casos é capaz de produzir uma generalização, 

mesmo que limitada a um dado contexto, ao proporcionar o “desenvolvimento de descrições mais 

sofisticadas e explicações mais poderosas” (MILES; HUBERMAN, 1994, p. 172).  Stake (1995, 

p. 8) assegura que um estudo de caso ou de múltiplos casos pode gerar uma modificação na 

generalização já existente dentro do fenômeno. 

A lógica do estudo de múltiplos casos é a mesma lógica que rege o estudo de caso único. 

É preciso estudar o caso em toda sua complexidade e descobrir suas particularidades. Ao se ter 

mais de um caso, o que ocorre é que os casos que foram estudados separadamente na primeira 

etapa da análise serão comparados entre si na segunda etapa utilizando-se a análise cruzada de 

casos. Dessa análise sairá uma descrição aprofundada das particularidades e similaridades que os 

casos possuem em relação uns aos outros. 
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3.4 Validade 

Um processo rigoroso de validação no estudo de caso “aumenta a confiança dos leitores 

de que os casos são precisos e compreensíveis” (PATTON, 2002, p. 452). Essa afirmação de 

Patton lembra a todos os pesquisadores que é preciso assegurar a validade da pesquisa de uma 

maneira evidente para os leitores a fim de evidenciar que a pesquisa foi conduzida de maneira 

séria e que seus achados não são invenções do pesquisador, mas os resultados reais encontrados 

durante a análise. Afinal, na pesquisa qualitativa a coleta e análise dos dados são construídas por 

meio da interpretação do pesquisador. 

A validação interna de um estudo qualitativo tem a ver com como os resultados finais da 

pesquisa correspondem à realidade. Existem várias estratégias de validação interna do estudo 

qualitativo apontadas por Merriam (1998, p. 204 e 205): a triangulação, que utiliza várias fontes 

de dados e investigadores para confirmar os achados; a checagem com os membros, que retorna 

aos entrevistados os achados e análises feitas pelo pesquisador para que digam se concordam com 

os mesmos; a observação de longo prazo, em que o pesquisador passa bastante tempo no campo 

pesquisado ou faz observações repetidas do mesmo fenômeno; a avaliação dos pares, onde o 

pesquisador pede aos colegas que comentem sobre os achados; modos de pesquisa participativa 

ou colaborativa, que envolve os participantes em todas as fases da pesquisa; e os vieses do 

pesquisador, onde o mesmo busca deixar claro quais são suas visões de mundo e orientação 

teórica no começo do estudo. 

No presente estudo foram utilizadas as estratégias de avaliação dos pares, tendo a 

pesquisadora discutido com colegas acadêmicos sobre os resultados encontrados, e a estratégia 

dos vieses do pesquisador, quando a pesquisadora externou seu posicionamento filosófico. A 

triangulação também pode ser considerada neste estudo, uma vez que a pesquisadora utilizou 

diferentes respondentes em cada caso (diferentes fontes de dados). 

3.5 Seleção do campo 

Na Seção 3.3 foi indicado que a estratégia de pesquisa adotada no presente trabalho foi a 

de um estudo qualitativo de múltiplos casos. Três foram as empresas de incorporação da RMR 

selecionadas para a pesquisa: a AWM Engenharia Ltda, localizada em Olinda, zona norte da 
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RMR; a Construtora Carrilho Ltda, localizada em Recife, centro; e a Exata Engenharia Ltda, 

localizada em Recife, na zona norte. 

Antes de iniciar a pesquisa com as três empresas selecionadas, a pesquisadora realizou 

uma pesquisa exploratória breve no campo de estudo almejado e também no referencial teórico 

basilar do estudo. Essa pesquisa preliminar teve o objetivo de conhecer melhor o campo de 

estudo, “por isso é apropriada para os primeiros estágios da investigação, quando a familiaridade, 

o conhecimento e a compreensão do fenômeno por parte do pesquisador são geralmente 

insuficientes ou inexistentes” (Mattar, 1999, p.80). Ela também serviu para revisar a literatura, 

verificar se as perguntas estavam claras, observar o tempo médio de entrevista, a reação do 

entrevistado às perguntas e a dinamicidade do ambiente de trabalho no tempo de espera para a 

entrevista e durante a entrevista. Dessa forma, algumas perguntas foram suprimidas das 

entrevistas subseqüentes, enquanto outras foram acrescentadas.  

A seleção da amostra não foi aleatória, mas proposital (PATTON, 2002, p. 230), visto que 

seguiu as características expostas no parágrafo seguinte. Segundo Merriam (1998, p. 61), a 

amostra não-probabilística é escolhida para a maior parte dos estudos qualitativos por se basear 

no pressuposto de que o investigador “quer escolher, entender e adquirir idéias, portanto deve 

selecionar uma amostra na qual se possa aprender o máximo”. (MERRIAM, 1998, p. 61). 

A pesquisadora considerou quatro critérios de motivação pessoal como sendo essenciais 

para a seleção da amostra (MERRIAM, 1998, p. 61): a empresa deveria ser bem-sucedida na sua 

área de atuação; ser de médio porte; possuir ao menos três executivos em cargos de direção 

(donos da empresa) ou de gerência; os gestores deveriam estar no atual cargo há, no mínimo, dois 

anos. Além desses quatro critérios, foram utilizados dois tipos de amostras propositais 

(PATTON, 2002, p. 236 e 237): a amostra de “caso típico”, que reflete o padrão das empresas em 

interesse, não desviando do modelo típico existente
6
; e a “amostra de bola de neve” ou “cadeia”, 

que utiliza informantes-chave para recomendar amostras. As indicações podem divergir no 

começo, mas, com cada vez mais recomendações, os nomes indicados vão convergindo. 

Dessa forma, foram selecionadas três empresas de incorporação de médio porte da RMR 

que são bem-sucedidas em sua área de atuação e que possuem ao menos três gestores em cargos 

de direção (donos da empresa) ou de gerência. O motivo da exigência de empresas bem-

                                                 
6
 A pesquisadora procurou selecionar empresas semelhantes em tamanho, número de empregados, número de 

diretores, dentre outros, não só entre si, mas em relação ao padrão recifense. 
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sucedidas na área de incorporação consiste em ser este um setor importante para a economia do 

Estado e que está com um crescimento acelerado. Assim, entende-se que os gestores têm um 

papel importante no desenvolvimento do setor por estarem no comando dessas empresas, e por 

isso seus processos de aprendizagem adquirem uma maior relevância dentro desse contexto de 

sucesso.  

A pesquisadora entende por empresa bem-sucedida aquela que está firme no mercado há 

pelo menos dez anos e que possui ao menos três edifícios em construção ao mesmo tempo, o que 

costuma indicar, segundo os engenheiros consultados pela pesquisadora, que a empresa está 

financeiramente saudável (na maioria dos casos, pois há exceções bem conhecidas, como a da 

Construtora Encol, que possuía vários empreendimentos em andamento em Pernambuco e faliu 

por má administração financeira) e está com uma excelente demanda. Além disso, a empresa já 

possui um nome conhecido no mercado pernambucano e é indicada pelo boca-a-boca entre os 

clientes em potencial. 

As empresas foram definidas como sendo de médio porte devido a dois fatores: o primeiro 

foi o de os próprios gestores classificarem suas empresas como de médio porte. São empresas que 

possuem entre 200 e 400 empregados no total e entre 10 e 20 empregados de escritório. O 

segundo fator foi a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que define as 

microempresas e as empresas de pequeno porte de acordo com a sua receita (LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123, de 14 de dezembro de 2006). As empresas estudadas possuem 

receitas maiores que as indicadas pela lei, portanto são de médio ou grande porte. No entanto, por 

haver um consenso entre os gestores da área de que apenas três incorporadoras locais podem ser 

definidas como de grande porte, tais empresas são classificadas como sendo de médio porte. 

Os dirigentes deveriam ter pelo menos dois anos de experiência na gestão das empresas de 

incorporação em que atuam. Isso por que a pesquisadora acredita que esse é o tempo mínimo para 

o sujeito adquirir uma noção do que é ser gestor e de suas responsabilidades. E essa noção, esse 

conhecimento, advém das experiências vividas nesse período e que os leva a aprender não só 

sobre as peculiaridades do cargo e do ambiente, mas também sobre si mesmos. Um período 

inferior a dois anos teria proporcionado poucas diferentes oportunidades para aprender. 

O motivo da exigência de empresas bem-sucedidas e com ao menos dois/três 

sócios/diretores na área de incorporação consistiu em proporcionar ao estudo o mínimo 

necessário de fontes de dados em cargos de alta gerência. Quanto mais gestores, mais rica a 
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qualidade das informações coletadas. Essa característica também serviu para aproximar mais o 

perfil dos dirigentes que foram estudados.  

A primeira aproximação da pesquisadora com os dirigentes foi feita por intermédio de 

engenheiros (as) calculistas que fazem parte da rede de relacionamentos dos pais da 

pesquisadora. Tais engenheiros (as) primeiramente, e a partir dos pré-requisitos já mencionados, 

sondaram empresas que acreditaram ser receptivas ao estudo em questão (amostra de bola de 

neve ou cadeia, mencionada anteriormente). Ao conseguirem uma resposta afirmativa, 

informavam o meio de contato com um dirigente da empresa. Uma exceção foi a Exata 

Engenharia, em que o contato com a empresa foi feito diretamente pela pesquisadora devido a um 

relacionamento prévio de empresa-cliente existente entre a construtora e a pesquisadora.  O 

primeiro contato da pesquisadora foi feito de formas diferentes em cada empresa analisada. Na 

Carrilho, o primeiro contato foi feito por telefone; na Exata o primeiro contato sobre pesquisa 

ocorreu pessoalmente, na sede da empresa; e na AWM o primeiro contato foi na hora da 

entrevista, previamente agendada pelos (as) engenheiros (as) que intermediaram o contato da 

pesquisadora com os gestores.  

Os contatos feitos pessoalmente e por telefone serviram para adquirir a confiança dos 

entrevistados e poder, assim, realizar a pesquisa com maior liberdade de ambos os lados. 

Detalhes dos procedimentos da pesquisa foram acertados nesse momento, como local e horário 

dos encontros, extensão da pesquisa e a possibilidade de gravação das entrevistas e de anonimato 

dos dirigentes. Entretanto, nada disso deixou de ser feito quando do primeiro contato coincidindo 

com o momento da entrevista, pois todos os detalhes da pesquisa foram discutidos com os 

respondentes antes de ser iniciada a entrevista. 

A AWM Engenharia Ltda existe há dez anos e possui mais de 200 funcionários. A 

empresa fica em Olinda e é dirigida pelos irmãos Alexandre (mais conhecido como Mirinda) e 

Alberto Moreira. 

A Construtora Carrilho Ltda existe há 39 anos e emprega aproximadamente 300 

funcionários. A Carrilho fica no centro da cidade de Recife e é dirigida por Antônio Carrilho 

(mais conhecido como Dr. Carrilho) e seus dois filhos Ricardo e Antônio Carrilho.  

A Exata Engenharia Ltda existe há 20 anos e possui em torno de 200 funcionários. Sua 

sede fica na zona norte da cidade de Recife e é dirigida por Eduardo de Carvalho e sua esposa, 

Elizabeth Carvalho. 
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3.6 Coleta dos dados 

Depois de selecionada a amostra, a pesquisadora realizou entrevistas semi-estruturadas 

com cada participante do estudo. Dessa forma, tencionou-se conseguir respostas mais 

espontâneas dos entrevistados, visto que não eram esperadas respostas pré-determinadas. As 

perguntas foram mais flexíveis e puderam ser re-elaboradas durante a entrevista de acordo com a 

percepção que a pesquisadora tinha das atitudes e reações dos entrevistados. A entrevista versou 

sobre questões de aprendizagem dos dirigentes e sobre como essa aprendizagem influencia em 

seu perfil de gestão. O conteúdo das questões teve o objetivo de abranger opiniões, sentimentos, 

crenças, atitudes e comportamentos presentes e passados dos dirigentes, pois ninguém melhor 

que o entrevistado para falar de suas atitudes e seus comportamentos. A pesquisadora procurou 

criar uma atmosfera amigável durante a entrevista, não sendo nem muito falante, nem muito 

tímida de modo a deixar o entrevistado à vontade (KIDDER, 1987).  

Além do roteiro de entrevista previamente elaborado, a pesquisadora também teve idéias 

que surgiram no campo ao perceber, nas duas primeiras entrevistas, o surgimento de um padrão 

temático, no caso, a importância de a empresa possuir a certificação ISO 9001. O presente estudo 

não buscava considerar treinamentos e padronização de procedimentos internos da empresa 

dentro do contexto da aprendizagem do gestor ocorrendo por meio de sua interação com o 

ambiente. Todavia, uma vez que foi detectado esse padrão, a pesquisadora não podia excluí-lo da 

coleta e análise dos dados in toto, uma vez que era considerado de extrema importância pelos 

gestores. Patton (2002, p. 436) indica que no decorrer do estudo de campo surgirão idéias sobre a 

análise, com a emersão de padrões e hipóteses. Dessa forma, tais insights analíticos são 

considerados pelo autor o início da análise qualitativa: “(...) reprimir os insights de campo 

remove a oportunidade de aprofundar o conjunto dos dados que pode testar a autenticidade 

daqueles insights ainda estando no campo”. (PATTON, 2002, p. 436 e 437). 

 Também foi utilizada a técnica da observação durante a coleta de dados. No decorrer das 

entrevistas, a pesquisadora pôde observar a dinamicidade do ambiente de trabalho dos gestores, 

que assinavam documentos e atendiam telefonemas ao mesmo tempo em que participavam da 

entrevista. Várias atividades do dia-a-dia do trabalho puderam ser observadas, como o 

recebimento de relatórios rápidos, confirmações de reuniões, resolução de problemas das mais 

diversas áreas da empresa, pagamentos de empregados, atendimento a fornecedores e clientes e 

até mesmo uma reunião. 
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A técnica da observação não foi utilizada na mesma profundidade em que foi a entrevista. 

A pesquisadora só pôde observar a interação dos gestores em seus ambientes de trabalho durante 

a entrevista e nos momentos que antecediam a entrevista, quando a pesquisadora esperava na 

recepção para ser atendida (normalmente um tempo bom para observações). 

O roteiro de entrevista com perguntas semi-estruturadas foi elaborado pela pesquisadora a 

partir do referencial teórico utilizado como base para o presente estudo. Se os estudos de Dewey, 

Kolb, Jarvis apontam que a aprendizagem tem sua base na experiência e que só se aprende 

refletindo sobre a experiência, a pesquisadora procurou formular perguntas cujas respostas 

pudessem se mostrar de acordo ou não com tais pressupostos e verificar o que ocorre na realidade 

estudada. 

Da mesma forma, Mintzberg (1986) e Kotter (2000) afirmam que o dia-a-dia dos 

dirigentes é movido por atividades fragmentadas e breves e que tais executivos não são 

planejadores reflexivos, além de serem um composto formado por habilidades de liderar e 

gerenciar. Por outro lado, Bryman (2004) considera que o dirigente é diferente do líder e Stewart 

(1982) discorda que os dirigentes atuem de forma fragmentada e breve por imposição da natureza 

do seu trabalho. Assim, a pesquisadora elaborou perguntas que buscavam revelar a natureza do 

trabalho gerencial. 

Por fim, com a junção do arcabouço teórico de aprendizagem em si e de trabalho de 

executivos, somado ao referencial da aprendizagem de executivos fornecido por autores como 

Kolb, Schön, Argyris, a pesquisadora preparou perguntas que procuraram fornecer um cenário 

local de como ocorre a aprendizagem dos gestores das três empresas de incorporação aqui 

estudadas.  

Os dados coletados mostraram os motivos que levaram os gestores a assumirem tal cargo, 

descrevendo sua evolução profissional e suas responsabilidades como dirigentes. Para os 

entrevistados, a vivência de novas experiências e a capacidade de refletir sobre situações de 

aprendizado, mesmo que muito tempo depois, é bastante importante, assim como a capacidade de 

manter boas redes de relacionamentos pessoais e profissionais. Os dados também revelaram a 

importância da influência da família no processo de aprendizagem dos gestores, que afirmaram 

ter nela sua base de cidadania.  

Os gestores também assumiram que não podem fazer tudo sozinhos e que por isso 

precisam delegar tarefas a supervisores, diretores, gerentes. Além disso, mesmo os mais 



 62 

centralizadores admitiram procurar ajuda quando se encontravam em uma situação mais 

problemática. Um outro achado foi o de que os fatores que dificultaram, em algum momento, o 

processo de aprendizagem dos dirigentes estavam relacionados tanto a sentimentos e 

características pessoais quanto a fatores externos, como situação financeira ou formação 

profissional insuficiente.  

Os dados também mostraram uma discrepância naquilo que os gestores entendem por 

reflexão e, em alguns casos, por experiência. A reflexão surgiu mais como um processo altamente 

consciente e desligado do momento da ação, uma vez que grande parte dos entrevistados afirmou 

que refletia em casa ou em outro local/oportunidade sobre experiências vivenciadas no trabalho. 

Outro padrão interessante que surgiu indica que os gestores têm plena consciência de que vivem 

um momento de aprendizagem e refletem sobre o próprio processo de aprendizagem. 

Nessa seção foi exibida uma descrição dos meios de coleta dos dados e dos dados em si. 

Patton (2002, p. 438) afirma que a descrição é muito importante na pesquisa qualitativa, pois 

permite um melhor entendimento daquilo que se está estudando. Entretanto, a descrição deve 

ocorrer antes da interpretação dos achados. 

3.7 Análise dos dados 

Para a análise dos dados, a pesquisadora optou pelo método da comparação constante. 

Apesar de ser um método utilizado na Grounded Theory, Merriam (1998, p.159) afirma que 

devido à sua estratégia básica de comparação constante dos dados que levam a categorias que 

podem ser comparadas entre si, esse método também tem sido utilizado por “muitos 

pesquisadores que não estão procurando construir uma teoria substantiva” (MERRIAM, 1998, 

p.159). 

A estratégia básica desse método é fazer exatamente o que seu nome diz – 

comparar constantemente. O pesquisador começa com um incidente particular 

da entrevista, das notas de campo ou dos documentos e o compara com outro 

incidente no mesmo conjunto de dados ou em um outro conjunto. Essas 

comparações levam a tentativas de categorias que são, então, comparadas umas 

às outras e a outras ocorrências. (MERRIAM, 1998, p.159). 

 

 

Merriam (1998, p. 155) defende a coleta e a análise dos dados como um processo 

simultâneo e Bogdan e Biklen (1994, p. 206) afirmam que pesquisadores experientes fazem um 

intervalo entre as duas ações. A análise desse estudo foi executada seguindo as duas orientações: 
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a pesquisadora analisou algumas características dos dados durante a coleta e depois fez um 

intervalo de aproximadamente uma semana para voltar a analisar o material. 

Uma vez completa a análise de cada entrevista, a análise dos dados foi desenvolvida 

mediante um processo de construção de categorias ou temas, que capturam padrões repetidos na 

maior parte dos dados coletados (MERRIAM, 1998, p.179).  

(...) a direção desta [pesquisa] só se começa a estabelecer após a recolha dos 

dados e o passar do tempo com os sujeitos. Não se trata de montar um quebra-

cabeças cuja forma final conhecemos de antemão. Está-se a construir um 

quadro que vai ganhando forma à medida que se recolhem e examinam as 

partes. O processo de análise é como um funil: as coisas estão abertas de início 

(ou no topo) e vão-se tornando mais fechadas e específicas no extremo. O 

investigador qualitativo planeia utilizar parte do estudo para perceber quais são 

as questões mais importantes. (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 50) 

 

Como mencionado na seção 3.3, a interpretação dos dados coletados deve ser feita para 

mostrar a significância dos achados e para que os mesmos sejam explicados, além de colocar os 

padrões encontrados em uma posição de análise. (PATTON, 2002, p. 438). Patton (2002, p. 452) 

afirma que a maneira como serão feitos a comparação e o contraste entre os casos depende do 

critério utilizado para a seleção da amostra e do propósito do estudo.  As amostras seguiram os 

critérios de caso típico e bola de neve e o propósito do estudo foi o de compreender a maneira 

como os gestores de empresas de incorporação da RMR aprendem.  

 Dessa forma foram construídos os casos, analisando as categorias emergentes em cada 

entrevista da mesma empresa em conjunto com as notas de campo (observações) e depois as 

comparando e analisando para formar o caso em toda sua complexidade, resultando na descrição 

profunda do mesmo e no seu entendimento por completo. Depois de analisado cada caso foi feita 

a análise cruzada dos casos, que tem como objetivo “ver processo e resultados através dos vários 

casos, entender como eles são qualificados pelas condições do local e assim desenvolver 

descrições mais sofisticadas e explicações mais poderosas”. (MILES; HUMBERMAN, 1994, p. 

172). 

3.8 Limitações 

A principal limitação do estudo, em seu início, foi o acesso aos dirigentes de empresas de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Porto Digital, pois inicialmente esse estudo 

visava analisar a aprendizagem de dirigentes da área de TIC, mais especificamente da área de 
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desenvolvimento e soluções de softwares. Tal limitação levou a pesquisadora a mudar o campo 

de estudo para a área da construção civil, mais especificamente para a área de incorporação. 

Uma das limitações desse estudo encontrou-se na essência da pesquisa qualitativa, que 

tem no pesquisador o principal instrumento de coleta de dados (MERRIAM, 1998, p. 7). A 

pesquisadora desse estudo precisou estar em constante alerta para evitar que seus vieses 

atrapalhassem a compreensão de uma resposta da entrevista, ou a influemciassem, por exemplo. 

Como ser-humano, a pesquisadora não está desprovida de preconceitos, crenças e ideologias, e 

tudo isso pode ter afetado a análise final dos dados.    

Também houve uma limitação referente aos procedimentos metodológicos de coleta dos 

dados. Para uma pesquisa sobre a aprendizagem por meio das reflexões, o ideal seria ter utilizado 

o método da observação intensiva, o que não foi possível. A pesquisadora utilizou entrevistas 

semi-estruturadas e observações superficiais para coletar os dados da pesquisa. Dessa forma, não 

foi possível comprovar a ocorrência de um dos tipos de reflexão abordados no estudo, mesmo o 

gestor tendo afirmado que ele ocorre.  

Outra limitação foi o acesso aos dirigentes almejados para a pesquisa. Apesar de na RMR 

haver dezenas de empresas incorporadoras, os dirigentes que foram entrevistados precisaram 

atender às condições impostas pelo estudo, o que reduziu o número de empresas. Além disso, 

vários dirigentes que previamente haviam concordado em participar do estudo mudaram de idéia 

de última hora, o que atrapalhou a questão do agendamento de entrevistas com outros dirigentes. 

A pesquisadora também ficou limitada aos horários que os gestores dispunham para as entrevistas 

e aos cancelamentos e remarcações dos mesmos, fato que aumentou o tempo consumido com as 

entrevistas, tempo esse que já estava escasso devido à tentativa fracassada de acesso aos 

dirigentes do Porto Digital. 
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4 Resultados 

O objetivo deste estudo foi compreender como os gestores de empresas de incorporação 

da RMR aprendem por meio de experiências e reflexão. Como já mencionado no Capítulo 3 

(Procedimentos metodológicos), para ajudar a alcançar esse objetivo foram formuladas duas 

perguntas de pesquisa, retomadas aqui: a) Como os gestores aprendem por meio das experiências 

e reflexões? b) Como a aprendizagem tem contribuído na atuação profissional dos gestores? 

Uma vez que a estratégia de pesquisa utilizada foi a de estudo de múltiplos casos, serão 

apresentados aqui cada um dos três casos isolados e de maneira descritiva, com as respectivas 

categorias que surgiram a partir dos dois objetivos específicos da pesquisa, retomados aqui: a) 

Entender como os gestores aprendem por meio das experiências e reflexões e b) Entender como a 

aprendizagem tem contribuído na atuação profissional dos gestores. A intenção é de fornecer ao 

leitor uma visão mais acurada de cada caso. 

Os resultados finais serão revelados na análise cruzada dos casos, que irá evidenciar as 

similaridades e particularidades que os casos possuem entre si. No próximo capítulo a 

pesquisadora irá apontar como os resultados encontrados se inserem na literatura utilizada, numa 

espécie de discussão dos resultados encontrados em cada caso. A pesquisadora optou por utilizar 

aspectos que surgiram dentro de cada caso individual que compõe este estudo de múltiplos casos 

para que seja possível obter uma melhor visualização da interseção dos resultados com a 

literatura. 

4.1 AWM Engenharia Ltda 

A AWM Engenharia Ltda foi fundada há dez anos pelos irmãos e sócios Alexandre (mais 

conhecido como Mirinda) e Alberto Moreira. A empresa possui mais de 200 funcionários entre 

operários, engenheiros de obra e pessoal do escritório nas mais diversas funções. A empresa é 

dirigida pelos irmãos e tem sua sede em um prédio próprio em Olinda, o Empresarial AWM. É na 

cidade de Olinda que concentra a maior parte de seus empreendimentos.  

A empresa foi criada devido a uma necessidade que os irmãos sentiam em evoluir cada 

vez mais profissionalmente e serem donos do próprio negócio. Além disso, acreditavam que 

constituir uma sociedade familiar era a melhor opção. A AWM é uma sociedade comercial e atua 

no ramo da construção civil de Pernambuco, sendo também associada à ADEMI-PE. A AWM 
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não só possui a certificação ISO 9001:2000, como foi uma das primeiras incorporadoras do 

estado a adquiri-la. Outra característica da empresa é o trabalho social que realiza na Escola 

Rotary de Olinda, a qual teve sua sede reformada pela construtora. 

Um filho de Mirinda e um filho de Alberto Moreira já atuam na construtora junto aos 

pais, envolvendo-se cada vez mais nos negócios da empresa. O grande desejo dos dois irmãos é 

que seus filhos dêem continuidade ao que eles começaram. Atualmente a AWM conta com cinco 

empreendimentos em fase de lançamento com as vendas já iniciadas e três empreendimentos em 

andamento. Desses oito, apenas um se situa em Recife. 

Assim como a maioria das construtoras de Pernambuco, a AWM terceiriza os projetos de 

cálculo e de arquitetura, além de buscar soluções específicas nos devidos especialistas, como 

consultores, advogados, especialistas em solo, elétrica e hidráulica.  Possui um engenheiro em 

cada obra e, ao invés de centralizar o setor de compras das obras, a empresa dá autonomia a cada 

engenheiro para que faça sua própria cotação e compra. Quando a compra é muito alta, como um 

elevador, por exemplo, a questão é discutida nas reuniões periódicas dos sócios com os 

engenheiros. 

4.1.1 Perfil dos gestores participantes da pesquisa 

A seguir serão detalhados alguns dados dos participantes da pesquisa, como a formação 

profissional, idade, e a evolução profissional ao longo de suas vidas (Quadro 2). Essa 

contextualização dos gestores é importante por revelar as experiências pelas quais os mesmos já 

passaram, repercutindo no final do estudo como a base do seu aprendizado. 

 

Gestor Cargo que 

ocupa 

Há quanto tempo 

está nesse cargo 

Formação Quantas 

pessoas 

gerencia 

Idade 

 

Mirinda Diretor 10 anos Engenharia civil e de 

segurança 

+- 180 54 

Alberto 

Moreira 

Diretor 10 anos Arquitetura 

 

+- 200 53 

Eugeneide 

Lima 

Gerente 

administrativa 

2 anos Gestão de Recursos 

Humanos 

23 41 

Quadro 2: Perfil dos gestores da AWM. 

Fonte: Autora. 

 

Mirinda é sócio-fundador da AWM e atua na empresa como diretor. Começou sua carreira 

profissional como estagiário em uma construtora e a partir daí passou a galgar cargos dentro da 
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empresa, passando por engenheiro contratado, engenheiro de obras, engenheiro chefe e 

supervisor de obras. Ao perceber que não havia mais como subir na empresa, decidiu abrir o 

próprio negócio. Alguns anos depois, decidiu se juntar ao irmão e fundar a AWM. 

O diretor assume mais a parte administrativa e de execução, administrando as obras, os 

funcionários e o escritório como um todo. Na época da entrevista, estava assumindo a vice-

presidência da ADEMI-PE. No entanto, Mirinda também se envolveu em várias outras atividades 

além da construção civil. Foi jogador profissional de futebol de salão, vereador pela cidade de 

Olinda e presidente do Santa Cruz Futebol Clube. 

Alberto Moreira é sócio-fundador da AWM e atua na empresa como diretor junto com seu 

irmão. Trabalhou durante treze anos na mesma construtora em que Mirinda trabalhou no início da 

carreira. Ao vislumbrar a sua tendência como gestor, percebeu que não havia mais como crescer 

profissionalmente na empresa. Dessa forma decidiu abrir seu próprio negócio com um outro 

sócio. Alguns anos depois, terminou a primeira sociedade e formou uma sociedade com seu 

irmão, dando início à AWM. 

O senhor Alberto Moreira, em sua função de diretor, assume a parte de prospecção de 

novos negócios e de espaços para construção, como a compra de terrenos. Também ficam a seu 

cargo a parte financeira e toda a logística de empreendimentos, como vislumbrar, fiscalizar e 

orientar uma obra na parte da arquitetura. Apesar de, atualmente, não fazer os projetos de 

arquitetura da AWM, como arquiteto possui o conhecimento daquilo que valoriza os lançamentos 

da empresa. 

Eugeneide Lima é a gerente administrativa da AWM. Antes de chegar ao atual cargo 

precisou passar por inúmeras outras funções em diferentes empresas até adquirir a expertise 

necessária à função de gerente. Quando começou a trabalhar, fazia cafezinho, lavava banheiro, 

um pouco de tudo. Foi então crescendo aos pouquinhos até chegar ao cargo de secretária 

executiva e depois de gerente administrativa. Trabalhou na mesma construtora que os dois 

diretores trabalharam, depois passou por outras empresas, assumiu o cargo de gerente 

administrativa e foi, então, convidada por Mirinda para trabalhar também como gerente na 

AWM. 

Eugeneide Lima possui dois anos de empresa. Além de cuidar do setor administrativo, 

também faz parte do projeto financeiro, da área de recursos humanos e coordena as reuniões 

periódicas com os engenheiros. Na ausência dos diretores, é ela quem responde pela empresa. 
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4.1.2 Os gestores na organização 

As entrevistas com os gestores foram realizadas na sede da empresa, no Empresarial 

AWM. Ao chegar na empresa, a pesquisadora foi primeiramente recebida por Mirinda na sala dos 

diretores. A sala é bastante espaçosa e possui dois ambientes distintos e interligados. Um é o 

escritório de Alberto Moreira e outro é o escritório de Mirinda, que possui ainda um espaço para 

pequenas reuniões. A recepção é uma sala pequena, com uma mesa de trabalho para a 

recepcionista. 

Depois de conhecer o ambiente de trabalho dos diretores, a pesquisadora foi levada para 

uma sala que aparentava ser uma sala de reuniões, pois abrigava apenas uma mesa grande e 

várias cadeiras. Nesta sala a pesquisadora esperou alguns minutos por Mirinda, que precisava 

resolver algo antes de iniciar a entrevista. O acesso à sala dos diretores e à sala de reuniões é pela 

recepção. Excetuando-se sala dos diretores, no geral a empresa possui um ambiente físico interno 

de estilo impessoal, austero. 

Essa foi a única empresa em que as entrevistas não foram  interrompidas. Entretanto, foi 

possível observar a dinamicidade do trabalho dos gestores e a fragmentação das tarefas entre uma 

entrevista e outra (KOTTER, 2000; MINTZBERG, 1986). A pesquisadora foi muito bem 

recebida pelos gestores e Mirinda concedeu uma excelente entrevista para a pesquisa, no que 

concerne à riqueza das respostas e disposição em participar do estudo. No entanto, assim que a 

sessão acabou ele saiu rapidamente da sala para resolver as pendências que a entrevista acabou 

lhe gerando, apesar de não ter demonstrado em nenhum momento durante a entrevista 

impaciência ou pressa em terminar a sessão. 

Também foi possível conferir as características apontadas por Kotter e Mintzberg durante 

a entrevista de Alberto Moreira. Em determinado momento, o diretor comentou que, apesar de 

estar participando da entrevista, a sua cabeça também estava voltada para outras questões, como 

um telefonema que ele pedira antes da entrevista e sobre o qual ainda não obtivera resposta e 

quatro outras coisas que já deveria ter resolvido até aquele momento. 

As três entrevistas começaram um pouco travadas e era possível perceber um certo 

desconforto por parte dos gestores. No entanto, depois que percebiam que as perguntas eram 

sobre impressões pessoais, os gerentes passavam a se sentir confortáveis e até entusiasmados com 

a oportunidade de falar sobre si mesmos. Eles afirmaram que gostaram da experiência, pois não é 

sempre que se tem a oportunidade de refletir e conversar sobre aspectos tão pessoais. 
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4.1.3 Aprendizagem dos gestores por meio das experiências e 

reflexões 

Durante a análise dos dados coletados na pesquisa, surgiram padrões que ajudaram a 

explicar o fenômeno da aprendizagem dos gestores. No caso AWM, os padrões, ou categorias, 

que respondem ao primeiro objetivo específico do estudo mostraram que os gestores aprendem 

por meio de experiências específicas da prática profissional; por meio de redes de 

relacionamentos; por meio da prática reflexiva; e por meio de experiências de disjunção 

complexas. 

4.1.3.1 Experiências específicas da prática profissional 

A AWM é uma empresa familiar, e essa especificidade da incorporadora gera 

experiências profissionais específicas. Os dois sócios consideram uma vantagem o fato de serem 

irmãos, pois já conhecem seus pontos fortes e fracos, o que falta em um e sobra no outro. 

Eu já tinha trabalhado junto [com meu irmão], já havia um relacionamento 

independente de irmão, um relacionamento profissional dentro de uma empresa, 

e que mostrava que tínhamos claramente condições de juntar as duas empresas. 

(...) aí juntou forças, juntou conhecimento. Eu digo muito até que são dois 

perfis diferentes, ele tem o perfil da sensibilidade por ser arquiteto (...), todos os 

projetos e compras de terreno passam por ele, por essa visão que ele tem, a 

visão do arquiteto. E no meu caso cabe muito mais administrar as obras, os 

funcionários, o escritório como um todo. Então a gente dividiu as tarefas, por 

isso vem dando certo até hoje. (MIRINDA) 

 

Os dois diretores, apesar de buscarem ajuda de especialistas para resolver questões da 

empresa, não deixam de procurar os filhos (que atuam na área da construção civil na própria 

AWM) para escutar suas opiniões. Há, portanto, uma troca de experiências constante entre os 

familiares pelo simples fato de serem familiares. Pois Mirinda declarou que discutia questões da 

empresa com sua filha, que não era da área. Dessa forma, o simples fato de fazer parte da família 

“habilita” os indivíduos a trocarem experiências profissionais. 

Nesses dez anos de empresa, os dois sócios em conjunto com os filhos passaram por 

várias experiências específicas que não teriam ocorrido se o contexto não fosse familiar. Dessa 

forma, os diretores têm aprendido por meio de experiências familiares dentro do contexto 

profissional. 

Nós estamos ganhando o amadurecimento de ouvir os próprios filhos, todos os 

dois. Um já é engenheiro e o outro está terminado engenharia e nos 



 70 

acompanhando desde o primeiro ano da escola, então há cinco anos eles estão 

aqui. (...) quando eu ouço meu filho e meu sobrinho (...) „eu acho que o senhor 

não deve ir por aí, eu acho que aqui o senhor está errado‟, e talvez outras 

opiniões do meu sócio, meu irmão, mas que é conflitante (...) [então] vêm duas 

opiniões isentas, por que eles querem o melhor da empresa. (MIRINDA) 

 

Os gestores também afirmaram a importância de possuir experiências em outros cargos 

para que pudessem chegar à gerência. Tais experiências fizeram com que aprendessem como 

funciona uma incorporadora no todo e forneceram a ambição necessária para que pudessem 

galgar todos os cargos possíveis. 

Eu fazia de tudo quando entrei na outra empresa, então fui crescendo aos 

pouquinhos. (...) Eu já fui secretária executiva, já fui gerente. Eu sou uma 

pessoa muito dinâmica, então o que eu puder aprender, onde eu estou eu 

aprendo. Então, assim, hoje eu estou como gerente administrativa. 

(EUGENEIDE LIMA) 

 

Além de possuírem experiências em outros cargos, no caso dos diretores foi muito 

importante a experiência em outra empresa de construção que não lhes permitia crescer até onde 

eles queriam. Os diretores perceberam que possuíam mais ambição e potencial do que a empresa 

estava disposta a suportar, então juntaram todos os anos de experiências – e conseqüente 

aprendizado – como empregados e usaram para abrir sua própria empresa e virar empregadores. 

Esta possibilidade de aprender por meio de experiências passadas demonstra que os 

gestores refletiram sobre suas experiências no passado, aprenderam com elas e formaram, assim, 

o que Dewey (1976) e Jarvis (1987) chamam de estoque de conhecimentos. A partir do estoque 

de conhecimentos que vai acumulando em sua vida, o gestor tem a possibilidade de responder às 

experiências cotidianas do trabalho de uma forma rápida, quase automática, uma vez que tais 

experiências não fogem do conhecimento que o gestor tem estocado. Nessa situação, as 

experiências podem ser reforçadas e tomadas como certas, mas não há aprendizagem por não 

haver acréscimo ao estoque de conhecimentos. 

O gestor irá aprender a partir das experiências passadas quando se deparar com uma nova 

experiência que não consiga dar por certa. Nesse ponto, o gestor irá unir o conhecimento que já 

possui estocado à reflexão sobre a nova experiência, gerando assim um novo aprendizado e 

aumentando ainda mais seu estoque de conhecimentos. Isso ocorre porque o indivíduo confere 

um significado à nova experiência ao refletir sobre ela (JARVIS, 1987). 

Trabalhei treze anos numa empresa construtora e daí vislumbrei a minha 

tendência como gestor. Eu sentia que podia exercer a função de gestor. E na 
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empresa que eu trabalhava não tinha espaço para mim. Então eu procurei esse 

espaço através de uma empresa que eu pudesse administrar, e saí para botar o 

meu próprio negócio. (ALBERTO MOREIRA) 

 

Eu fui galgando todos os caminhos, desde estagiário, engenheiro contratado, 

depois engenheiro de obras (...), supervisor de todas as obras. Quando eu 

cheguei em um ponto que não dava (...), não por falta de competência 

administrativa (...), ali era o limite, não tinha como. Só se eu fosse ser sócio dos 

meus patrões. (MIRINDA) 

 

Contudo, a aprendizagem de um indivíduo pode ser dificultada por fatores internos ou 

externos à pessoa. E isso ficou evidente nas falas de Mirinda e Eugeneide Lima. Ao perceberem 

que possuíam características que, de alguma forma, estavam atrapalhando seu aprendizado, 

refletiram sobre esse fenômeno e aprenderam a subjugá-lo. A partir das experiências negativas 

resultantes dessas características, aprenderam que era preciso mudar o comportamento para que o 

trabalho não fosse prejudicado. 

(...) ser concentrador. Você com certeza aprenderia mais se fosse mais [aberto]. 

(MIRINDA) 

 

(...) [ser] muito impaciente, é que eu quero que as coisas aconteçam (...), então 

eu fiz terapia para que eu me controlasse (...). Por que eu comecei a perceber 

que eu estava atrapalhando o desenvolvimento de quem estava trabalhando 

comigo. (EUGENEIDE LIMA) 

 

Portanto, as experiências específicas do contexto profissional são capazes de gerar 

aprendizado para os gestores. Os gerentes têm consciência de que as experiências vivenciadas em 

outros cargos e empresas são responsáveis pelo aprendizado acumulado que possuem e que sem 

elas talvez não tivessem conseguido chegar tão longe como gestores. 

Eles também têm consciência de que existem fatores internos e externos que são capazes 

de dificultar seu processo de aprendizagem e que, portanto, é preciso saber superá-los para que 

possuam mais oportunidades de aprender. No que tange às experiências familiares, os diretores 

deixaram claro que não só estão abertos a aprender com os filhos como já deram início a esse 

processo. 

4.1.3.2 Redes de relacionamentos 

Esta categoria ilustra bem os comentários de Kotter (2000) e Mintzberg (1986) sobre o 

trabalho do dirigente: é preciso confeccionar uma boa rede de relacionamentos tanto dentro 

quanto fora do ambiente de trabalho para conseguir executar da melhor forma suas atividades 
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gerenciais. Os gestores afirmaram que aprendem por meio de seus relacionamentos pessoais, 

principalmente por meio da socialização com colegas gestores, familiares, clientes e empregados 

de todos os níveis hierárquicos. 

Eu sou uma pessoa que gosta de fazer amizades novas, gosto de conversar, 

escutar, gosto de ler muito. Então sempre que alguém tem alguma coisa nova 

para fazer eu me interesso em saber o que é que está saindo dali. (...) Então meu 

círculo de amizades faz com que eu tenha essa percepção e tire para mim o que 

há de melhor. (...) Isso faz com que traga para o meu lado profissional algo que 

eu talvez tenha uma deficiência, tenha percebido e volte positivo para mim. 

(EUGENEIDE LIMA)  
 

Também foi ressaltada a importância de fazer parte de uma associação de construtores, 

pois a socialização e a difusão de aprendizado é real. A associação não é apenas uma sigla com 

empresas associadas. Ela realmente cumpre o papel de agregar conhecimento e fornecer aos 

associados informações sobre as novidades da área, esclarecimento sobre a legislação específica, 

além de promover cursos e palestras. 

Em virtude do cargo que eu ocupo, eu me relaciono do servente ao 

comprador (...), sistema financeiro, com pessoas, outros donos de construtoras 

(...) Esse relacionamento é fundamental, tanto é que desde que nossa empresa 

foi criada nos associamos à ADEMI (...) a visão nossa é muito clara, sozinhos 

no mundo não somos nada, nós precisamos estar sempre aprendendo. 

(MIRINDA) 

 

Saber interagir com colegas de trabalho também é muito útil ao aprendizado, pois há 

sempre alguém com novas idéias e sugestões para compartilhar. Os gestores afirmaram que 

interagem com todos os membros da empresa, mas suas falas sugeriram que é por meio de 

reuniões que essas interações são mais constantes e geram mais situações de aprendizagem. 

Para mim tudo [interações no dia-a-dia do trabalho] é importante. Desde um 

ajudante de obra. Um ajudante de obra tem alguma coisa para lhe ensinar. 

(ALBERTO MOREIRA) 

 

(...) a gente faz reuniões periodicamente para que a gente tente melhorar cada 

vez mais o desenvolvimento da empresa, vendo onde é que estão os pontos 

negativos e positivos, para que os positivos é que cresçam cada vez mais e os 

negativos para que a gente venha realmente extinguir eles. (EUGENEIDE 

LIMA) 

 

Portanto, os gestores aprendem por meio de relacionamentos sociais, sejam eles no dia-a-

dia do trabalho, interagindo com os colegas, superiores e subalternos, ou nas relações pessoais 

externas, que podem ou não estar ligadas ao trabalho.  
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4.1.3.3 Aprendizagem pela reflexão 

Apesar de a maioria dos sujeitos terem respondido afirmativamente quanto às questões de 

reflexão, ainda há um desconhecimento sobre as próprias capacidades de reflexão. Mirinda e 

Eugeneide Lima enfatizaram a importância da reflexão para a aprendizagem, mas, por outro lado, 

admitiram que refletem de maneira crítica quando estão com mais tempo para pensar. 

No dia-a-dia não percebem que também estão refletindo, pois encaram a reflexão como 

um processo isolado da experiência. A pesquisadora até arriscaria formar um paralelo com o 

processo de meditação, no qual é preciso se afastar do mundo externo e refletir sem 

interferências. A reflexão sobre as decisões a serem tomadas e a reflexão-sobre-a-ação surgiram 

como fontes de aprendizado. 

Boud e Walker (1990), ao teorizarem sobre a aprendizagem de adultos, separam o 

momento da experiência do da reflexão, apesar de admitirem que a reflexão pode ocorrer durante 

a experiência. No entanto, esse „durante‟ mencionado pelos autores seria na verdade um 

momento próximo à ação, como uma pausa para pensar no momento da experiência, não se 

caracterizando, assim, como uma reflexão-na-ação. 

(...) e tem acontecido no meu dia-a-dia decisões: „não, espera aí, vamos dar um 

tempo, deixa na prateleira‟, como se diz, mas não vamos fazer só porque eu 

quero, eu sou o bom, acho que deve ser. Tem acontecido. Tenho deixado 

projetos, idéias, algumas coisas na prateleira pelos ensinamentos dos erros 

anteriores. (MIRINDA) 

 

Então assim, se hoje eu fiz alguma coisa, eu chego em casa digo „poxa, eu fiz 

aquele‟, vamos supor, um contrato, „mas eu acho que tenho que melhorar 

aquilo‟. Então no outro dia eu venho e melhoro aquilo. (EUGENEIDE LIMA) 

 

A reflexão sobre as decisões a serem tomadas é diferente da reflexão-sobre-a-ação por que 

a primeira ocorre antes da tomada de decisões (apesar de ocorrer depois que o gestor toma 

ciência sobre o que deve refletir) e a segunda ocorre depois, tendo o gestor refletido ou não para 

tomar essa decisão. Dessa forma, pode haver um ciclo virtuoso, pois refletir sobre a decisão a ser 

tomada não exclui o fato de que o gestor possa refletir novamente depois de ter tomado a decisão. 

São duas experiências diferentes que podem ocorrer em relação a um mesmo fenômeno e que 

podem gerar aprendizados diferentes, pois em uma ocasião a reflexão ocorre antes da experiência 

acontecer e na outra a reflexão ocorre depois que a experiência aconteceu. Na segunda situação o 
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sujeito já modificou de alguma forma sua maneira de refletir sobre a experiência por já ter 

passado por ela.  

Schön (1983), ao discorrer sobre a prática reflexiva, afirma que há pessoas que pensam 

sobre sua ação no momento em que ela está ocorrendo, e quando isso acontece o indivíduo está 

refletindo-na-ação. Tal reflexão ocorre por que o indivíduo não foi capaz de utilizar o 

conhecimento-em-ação, que consiste, de modo geral, em tomar as experiências como certas 

devido ao estoque de conhecimentos possuído. Assim, o sujeito, repentinamente, toma 

consciência de que está usando um conhecimento e que ele não é suficiente no momento, o que 

lhe leva a refletir sobre a experiência enquanto a está vivenciando. 

Alberto Moreira afirmou que reflete e aprende o tempo todo, principalmente no momento 

da ação (reflexão-na-ação). Apesar de dizer que não tem tempo para pensar no que aprendeu, pois 

já tem consciência de que aprendeu, admite que mesmo fora da empresa continua refletindo sobre 

o trabalho. 

Reflexão constante. (...) Até tomar banho, numa viagem, eu não desligo nunca 

do que eu tenho. (...) Então, até no tomar banho minha cabeça fica pensando em 

negócio. (ALBERTO MOREIRA) 

 

Os gestores também afirmaram aprender a partir da reflexão sobre as experiências de 

terceiros. Observar as experiências de outrem traz oportunidades de avaliar situações positivas e 

negativas sem precisar passar pelas mesmas. No entanto, se um dia o gestor se encontrar diante 

de uma experiência semelhante à observada anteriormente, ele saberá como agir da melhor 

maneira por já ter refletido sobre a experiência do outro. Esta atitude corresponde à afirmação 

que Argyris (1991) faz sobre a aprendizagem dentro da empresa, indicando que o gestor precisa 

saber refletir não só sobre o próprio comportamento, mas também sobre o dos outros ao seu 

redor. Isso é necessário para que consiga perceber o que está sendo feito de uma maneira 

inadequada ou errada para que o mesmo possa, assim, modificar a própria conduta. 

Então se você observa todo mundo, o que as pessoas fazem, o que deixou de 

fazer, por que, você começa a ter respostas para várias coisas que no futuro 

você não vai fazer. Você vê uma tarefa que foi executada em um outro dia e 

você vê que aquilo não foi legal, ou você vê que aquilo foi excelente. Então 

você observa para que você, ou descarte, ou siga ela. (EUGENEIDE LIMA) 

 

Eu observo, vejo muito claramente que a pessoa não tem atingido os objetivos 

por aquilo que eu, observando e relacionando identificar nela orgulho, excesso 

de poder, autoritarismo, uma série de coisas. Aí eu não quero isso para mim, eu 

procuro exatamente aprender e não praticar. (MIRINDA) 
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No que tange à reflexão, os gestores aprendem refletindo antes e depois da experiência 

que vivenciam. Essas reflexões podem ocorrer de forma isolada, sendo apenas antes ou apenas 

depois da experiência, ou podem ocorrer as duas sobre a mesma experiência. Além disso, 

também aprendem ao refletir sobre as ações de terceiros. 

 Apesar de Alberto Moreira afirmar que reflete durante a experiência, não foram 

fornecidas evidências na sua fala de que seria realmente uma reflexão-na-ação, e não um 

conhecimento-em-ação. Por serem situações que, apesar de possuírem definições claras na 

literatura, são difíceis de distinguir na prática, a pesquisadora acredita que uma técnica de 

observação intensa é que poderia evidenciar o fenômeno verdadeiro.   

4.1.3.4 Experiência de disjunção complexa 

As experiências de disjunção que surgiram durante a análise do caso foram de um nível de 

dificuldade muito alto no que concerne à capacidade do gestor em lidar com a situação. Esse tipo 

de experiência surpreende o sujeito, mudando sua capacidade e vontade de raciocinar e de lidar 

com essa nova experiência. Mirinda e Eugeneide Lima relataram ter passado por uma experiência 

de disjunção complexa, que ocorreu no campo pessoal, e agiram como previsto por um dos 

modelos de Jarvis (2006, p. 29 e 30): por meio da aprendizagem reflexiva, não aceitaram 

absorver a nova experiência recebida, discordando da mesma, e gerando assim um novo 

conhecimento, diferente daquele recebido. No caso dos gestores, o aprendizado foi de superação 

e de novos valores pessoais. 

No lado pessoal talvez eu tenha passado por uma coisa que eu não desejo a 

ninguém e que ensinou muito.(...) Eu perdi minha filha mais velha em um 

acidente (...) Foi o momento que eu me senti mais impotente em minha vida 

(...), naquele momento eu achei que era eu todo que tinha ido com ela. Aí é 

como eu digo, aprendi com aquele momento. (...) Você tem uma coisa que você 

não consegue resolver, você tem que ser forte o suficiente para carregar esse 

problema com você. (...) [ela] era minha confidente. (...) Então veja como é a 

coisa da vida: ela foi, e eu precisei conversar e discutir meus problemas mais 

com minha mulher e também com os outros dois [filhos]. (...) Depois que eu 

perdi ela eu já tive uns dois momentos como foi fundamental o menino, eu 

chamo menino, mas que hoje é engenheiro, está aqui comigo, coisa que eu não 

enxergava. Por que? Porque ele tem um perfil diferente do meu, ele fala pouco, 

ele é mais de ouvir, mas ele tem opinião, ele tem idéias. (...) então às vezes 

esses golpes (...) são fundamentais para lhe fortalecer e talvez para abrir [a 

cabeça]. (MIRINDA) 
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Minha filha tem uma filha e ela tem um problema de saúde. Então foi uma coisa 

que me deixou, assim, meio sem noção. (...) [Essa experiência] fez com que eu 

não desistisse de obstáculo nenhum. (...) e você busca força não sei de onde. E 

aquela força fez com que (...) eu tivesse pé no chão mesmo para dizer „não, eu 

tenho que tomar essa posição‟ (...), e independente do que venha depois eu vou 

ter que assumir. (EUGENEIDE LIMA) 

 

No entanto, nem toda experiência de disjunção é complexa. Toda aprendizagem passa por 

um processo de disjunção, uma vez que o indivíduo só aprende quando seu estoque de 

conhecimento é insuficiente para lidar com a nova experiência. No caso AWM, as experiências 

de disjunção que surgiram durante a análise foram consideradas complexas por gerarem uma 

dificuldade de resolução e de aprendizagem além da média do ser-humano como constante 

aprendiz. 

4.1.4 Contribuição da aprendizagem para a atuação profissional dos 

gestores 

As categorias que respondem o segundo objetivo específico do estudo mostram que 

identificar perfis profissionais; estimular os funcionários a aprenderem; adotar rotinas e 

procedimentos; e passar por experiências de disjunção complexas contribuem para a atuação 

profissional dos gestores, pois são fontes de aprendizado. 

4.1.4.1 Identificar perfis profissionais 

Kotter (2001) afirma que o gerenciamento e a liderança precisam estar presentes na 

empresa por serem complementares. Bryman (2004) lembra que o líder não é apenas aquele 

indivíduo formalmente estabelecido nesse papel. Ele pode estar em todas as camadas da 

organização, restando aos gestores identificar em seus empregados aqueles que possuem o perfil 

adequado para o cargo que querem ocupar. Cada função em uma empresa possui características 

próprias, devendo, portanto, ser gerida pela pessoa que está mais preparada para lidar com tais 

características, seja a ênfase na liderança, seja no gerenciamento. 

Então você tem que ter essa consciência, aí está também, quem está por trás tem 

que enxergar, você tem que ver. Essa pessoa está ali, em um linguajar comum, 

ela é um monstro para trabalhar, tudo bem. Ele está ali para tocar uma obra 

fantástica, conhece tudo, conhece tudo em todos os sentidos de como executar 

uma obra, aí você puxa essa pessoa para ser um gestor, dá a ele uma tarefa que 
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ele pode até gostar, mas que a aptidão dele não é aquela de gerir, é muito mais 

de fazer. Então você tem que ter esse equilíbrio, saber identificar essa expertise 

para tirar o melhor de cada um. Então você não vai inventar a roda nem coisa 

nenhuma, é procurar identificar perfis. (MIRINDA) 

 

Se vai ser um engenheiro que vai lidar com 50 homens, é tão importante ele ser 

técnico quanto ele ser gestor. Ele tem o espírito de liderança. (ALBERTO 

MOREIRA) 

 

Os diretores, devido ao tempo que acumulam como gestor, e também por terem passado 

por várias experiências profissionais em diversas funções dentro de uma construtora, aprenderam 

que nem todo engenheiro está preparado para lidar com obras ou com administração. Ambos 

perceberam que tirar um engenheiro da obra e colocar numa gerência devido ao excelente 

trabalho que ele vem fazendo pode não ser uma boa decisão. Afinal, o engenheiro está fazendo 

um bom trabalho na obra, o que não garante que ele vá fazer o mesmo na gerência. 

Dessa forma, as aprendizagens que os diretores vêm acumulando como gestores influem 

diretamente nas suas práticas profissionais. Eles passaram a observar e identificar os perfis dos 

empregados para não transferir o profissional de uma área em que ele bom para outra em que ele 

não será. O mesmo ocorre com aquele empregado que não está muito bem em determinada 

função e passa a ser um exemplo quando transferido para outro cargo. Esse tipo de discernimento 

também é importante na hora da contratação, e tal aprendizado contribuiu para aprimorar a 

atuação profissional dos gestores, que atualmente estão atentos aos perfis dos profissionais. 

4.1.4.2 Estimular os funcionários a aprenderem 

Mintzberg (1986) fala dos dez papéis que o gerente pode exercer dentro da organização. 

Pela fala dos gestores, percebe-se uma predominância dos três papéis que lidam com funções 

interpessoais (chefe, líder e contato). Os gestores estão sempre em contato com os demais 

membros da empresa, motivando e encorajando seus subordinados (nesse caso específico, a 

aprenderem), além de possuírem uma forte imagem de chefe perante seus empregados e demais 

gestores de empresas.  

Os gestores aprenderam, durante suas práticas profissionais, que possuir conhecimentos, 

estar sempre aprendendo e ter ambição para subir na carreira são características que os 

profissionais devem possuir a fim de se tornarem bons naquilo que fazem. Os gestores também 

aprenderam que ser bom sozinho não é saudável para a empresa nem para ele mesmo. Afinal, se 
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ninguém mais compartilha novos conhecimentos e nem tem ambições, com quem o gestor irá 

interagir na empresa para aprender? E o que será dessa empresa no futuro com profissionais 

desatualizados? 

É fato que há profissionais que não compartilham conhecimentos e aprendizagens por 

quererem manter uma „vantagem intelectual e prática‟ em relação aos demais. No entanto, os 

gestores da AWM aprenderam que compartilhar conhecimentos e estimular o processo de 

aprendizagem entre os membros da empresa só tende a agregar mais valor tanto aos profissionais 

quanto à empresa, e essa é que é a grande vantagem. Quanto mais conhecimentos e experiências 

os profissionais vão adquirindo, mais eles aprendem e mais eles se qualificam em seus trabalhos. 

Podem se qualificar mais no sentido de especialização na sua função ou no sentido de se graduar 

em uma nova função, na qual terá suas características aproveitadas de uma forma melhorada. 

Eu acho assim, que cada vez mais que eu vou tentando buscar o melhor, isso 

vai ser melhor para a empresa. Eu vou me qualificando e como conseqüência 

disso as pessoas também vão ser beneficiadas através de mim, porque eu pego 

mesmo o treinamento e eu não sou nenhum pouquinho egoísta, eu gosto de 

passar tudo que eu sei para todo mundo. (EUGENEIDE LIMA) 

 
E eu sempre abro espaço para que essas pessoas cresçam dentro da minha 

empresa. (...) eu estimulo dentro de minha empresa, que cada degrau que subo, 

eu arrasto alguém junto comigo. Eu não quero crescer só. Eu não quero ficar 

bem só. Eu quero que as pessoas que estiverem ao redor de mim cresçam e 

subam essa escada junto comigo. (ALBERTO MOREIRA) 

 

 A partir desse aprendizado, os gestores passaram a praticar no dia-a-dia do trabalho o 

incentivo à aprendizagem por meio do compartilhamento de conhecimentos. Dessa forma, o 

estímulo ao aprendizado dentro da empresa vem contribuindo para a atuação profissional dos 

gestores. Por meio desses incentivos, os gestores também passam por experiências de 

aprendizado que modificam sua maneira de „ser gestor‟. Além disso, a identificação de perfis 

profissionais está ajudando os gestores a posicionar as pessoas certas em funções de gerência.  

4.1.4.3 Adotar rotinas e procedimentos 

Um aspecto que já vinha sendo abordado em várias dissertações sobre a área da 

construção civil é o da certificação. Entretanto, as abordagens consistem apenas em mostrar a 

eficácia da implementação das certificações nas empresas, prescrevendo como a aprendizagem 

por meio da certificação deve ocorrer ao invés de descrever tal processo. Na AWM os gestores 

afirmaram que possuir uma certificação é muito importante em termos de passar credibilidade 
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para o mercado e em termos de aprendizado como uma experiência formal, que contribui para as 

práticas gerenciais na empresa. 

A gente tenta cada vez mais buscar o melhor através de formação, com outros 

profissionais, [e] a gente tem a ISO, que é uma qualificação para que a gente 

esteja no mercado competindo com todas as outras construtoras também. 

(EUGENEIDE LIMA) 

 

Então toda semana como, eu disse a você, tem reuniões do corpo técnico. Todo 

mês tem reunião com o escalão mais baixo ainda do corpo técnico, mas [que] é 

corpo técnico, que é a questão do mestre, contra-mestre. Nós fazemos questão 

que todo mês se reúnam, estejam trocando informação aqui no escritório, esse 

pessoal de comando. E nas obras, aí é uma questão do próprio gestor da obra 

que faz reuniões semanais com os pedreiros, com os ajudantes. Até porque é 

uma exigência de quem nos fiscaliza em cima disso, que é no caso a BVQI. Nós 

somos uma empresa certificada e temos sempre que estar melhorando, a gente 

está sempre buscando qualidade, buscando treinamento, buscando aprender, 

então a gente tem seguido isso com muita obstinação e isso tem dado resultados 

muito positivos. (MIRINDA) 

 

Desde que começaram a empresa os diretores tinham noção da necessidade de estar 

sempre aprendendo para não ficar defasado no mercado. No entanto, nem tudo é passível de 

aprendizagem informal ou no dia-a-dia da empresa. Os gestores perceberam que seus 

procedimentos e normas de conduta não eram os mais adequados ou mais eficientes e decidiram 

realizar um treinamento de melhoria da qualidade na AWM. A certificação ISO 9001 é conhecida 

e respeitada no mercado de trabalho, portanto os gestores decidiram aprender seguindo as normas 

da ISO. 

Ao implementarem tal sistema de procedimentos profissionais os gestores aprenderam a 

efetuar tarefas de forma mais eficiente e prática, além de aprenderem uma nova forma de lidar 

com os procedimentos internos da empresa. Esse aprendizado influiu na atuação profissional por 

habituar o uso de práticas mais eficientes e de padrões de qualidade pré-estabelecidos. A atuação 

profissional dos gestores da AWM foi melhorada a partir do momento em que tais gestores 

aprenderam novas rotinas (mais eficientes) e passaram a utilizá-las. 

4.1.4.4 Passar por experiências de disjunção complexas 

A experiência de disjunção complexa pode ocorrer em todos os contextos, mas ocorre 

mais raramente e pode levar o sujeito a adotar uma postura negativa em relação à experiência, 

chegando mesmo a rejeitar o aprendizado. É algo mais difícil de lidar e que demanda mais tempo 
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para a reflexão, pois surpreende o indivíduo e tira sua capacidade de agir racionalmente no 

momento em que ocorre. 

As experiências de disjunção são necessárias para que ocorra o aprendizado, pois só 

quando o indivíduo se encontra diante de uma experiência nova é que vai refletir sobre a mesma e 

lhe atribuir um significado. Se não há disjunção, de nenhum tipo, significa que o indivíduo está 

em harmonia com o mundo, dando todas as experiências como certas e não aprendendo nada. 

Na seção 4.1.3.4 foi relatado como os gestores aprenderam por meio de experiências de 

disjunção. Esses aprendizados, mesmo os que ocorreram no campo pessoal, tiveram influências 

diretas e indiretas na prática profissional de cada gestor. Mesmo uma experiência de disjunção 

complexa que gera um aprendizado reflexivo, mas negativo, pode incutir a prática gerencial do 

sujeito afetado. O aprendizado negativo consiste em não aceitar o aprendizado gerado pela 

experiência de disjunção complexa e, por meio da reflexão, aprender algo diferente daquilo que 

foi gerado pela experiência (JARVIS, 2006, p. 30).Já os aprendizados gerados pelas demais 

experiências de disjunção, simples ou cotidianas, levam a uma forma mais direta de influência na 

prática dos gestores.  

Então acho que é por isso que eu assim. Quando estou lidando com o 

profissional, digo „não! Eu tenho que ter a resposta‟. E eu tenho a resposta. E 

isso foi o que eu fiz pra mim, porque alguma coisa aconteceu e você fica meio 

perdida, e você não sabe o que fazer, e quando vem um outro problema você 

diz „ah não!‟, isso aí é pequenininho perto do que eu já passei, isso ai eu 

resolvo. (EUGENEIDE LIMA) 

 

As influências na prática profissional se mostraram, usando o exemplo de Eugeneide 

Lima, como uma maior determinação em enfrentar desafios do dia-a-dia e do trabalho por meio 

de um vislumbre de que tudo é possível, não aceitando “ter um não como resposta”. Outra 

influência notável ocorreu na maneira como Mirinda enxergava os profissionais de 

temperamentos distintos do seu antes e depois da experiência. A maneira como o diretor tratava 

essas pessoas foi modificada, pois agora estava com a cabeça mais aberta às diferenças.  

Eu acho que quando Deus fecha uma janela, ele abre duas, abre uma porta. Eu 

olho isso nesse caso que eu passei e perdi (...) [Então] como diretor, como 

administrador, com certeza [a minha prática foi modificada], mostrando 

claramente que outras pessoas a quem você às vezes não socorria eram capaz de 

lhe socorrer com competência e tudo, apenas tinham um perfil diferente de 

você. (MIRINDA) 
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Os gestores aprenderam, por meio de experiências difíceis, que era preciso saber superar 

obstáculos, por maiores que fossem, para que conseguissem seguir não só com suas vidas 

pessoais, mas também com suas vidas profissionais. O obstáculo que Mirinda precisou superar 

era interno. Ele não conseguia ter um relacionamento profissional ou pessoal com pessoas que 

tivessem um temperamento diferente do seu. Ao perder a filha, que tinha um gênio igual ao seu e 

que era sua confidente, Mirinda precisou aprender a lidar não só com a dor da perda, mas com a 

situação de não ter mais uma pessoa com quem tinha mais abertura para conversar. 

O diretor precisou aprender a lidar com pessoas diferentes, mais tímidas, mais sisudas em 

contraste ao seu temperamento extrovertido. E esse aprendizado começou dentro de casa, com os 

filhos que não eram extrovertidos como o pai. Ao começar essa aproximação com os filhos, 

especialmente com o engenheiro, o diretor percebeu que diferença de temperamento não era um 

impedimento para uma boa relação pessoal ou profissional. Dessa nova capacidade de interação 

já surgiram, inclusive, idéias de trabalho produzidas na parceria pai e filho. 

Esse aprendizado tão drástico possibilitou uma evolução na prática profissional do diretor, 

que atualmente consegue interagir de maneira confortável com pessoas de diferentes perfis. Além 

disso, passou a ter a capacidade de conseguir enxergar em profissionais de temperamentos 

distintos possíveis aliados em um momento de necessidade profissional.   

Aprender que para tudo existe uma solução, mesmo que esta não seja excelente, 

proporcionou uma melhoria à prática profissional de Eugeneide Lima. Ao se conformar com o 

fato de que nem sempre conseguirá as coisas da maneira que planeja, a gerente passou a ser capaz 

de buscar novos caminhos, olhar para diferentes direções. A solução encontrada para um 

determinado problema pode não ser excelente, mas é aceitável para aquele contexto específico. 

Essa é uma maneira „ganhar perdendo‟, pois não saber lidar com uma situação e desistir de tal 

„confronto‟ é simplesmente uma perda. Não desistir e procurar uma solução, mesmo que 

temporária ou sofrível, é uma forma de ganhar, mesmo não sendo a situação ideal. E foi esse o 

aprendizado que Eugeneide Lima trouxe para a sua prática profissional: nunca desistir diante de 

uma situação difícil, pois por pior que seja a experiência, ela já passou por outra pior. 

4.2 Construtora Carrilho Ltda 

A Carrilho foi fundada em 1969 por Antônio Manoel Carrilho Rego Barros (mais 

conhecido como Dr. Carrilho). Dr. Carrilho iniciou as atividades da construtora fazendo pequenas 
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reformas, passando logo depois a trabalhar como empresa prestadora de serviço para órgãos 

públicos das esferas estadual e federal. Em 1976 a empresa entrou no setor de incorporação, mas 

em 1982 teve início a crise do mercado imobiliário e a hiperinflação, que culminaria com a 

falência do BNH, Banco Nacional da Habitação, pois a população já não conseguia pagar as 

parcelas dos financiamentos imobiliários. 

Sem clientes, a Carrilho praticamente ficou desativada no período de 1982-84 a 1986-87. 

Ao voltar ao mercado, a empresa concluiu a construção dos prédios que estavam semi-acabados 

(a empresa parou sem dever a ninguém) e retomou suas atividades com o método do 

financiamento próprio, pois a partir de 1986 os bancos já não queriam mais financiar imóveis. 

Não só a Carrilho, mas a maioria das incorporadoras da RMR passaram a utilizar o financiamento 

próprio, cada uma com tipos que se adequassem melhor à sua estrutura. A Carrilho criou o Plano 

100 (parcelas), passando depois para 120. 

Atualmente, com a volta da abertura dos bancos aos financiamentos imobiliários, a 

Carrilho está se adaptando novamente ao sistema de financiamento bancário, pois os bancos 

oferecem aos clientes a oportunidade de financiar um imóvel em 300 meses. Esse tipo de 

financiamento não é viável para uma construtora de médio porte, mas é por ele que os clientes se 

interessam. Por isso a empresa está voltando aos bancos. 

No início da Construtora Dr. Carrilho só contava com o mestre-de-obras, mas logo depois 

passou a ter os filhos Ricardo e Antônio, ainda adolescentes, lhe ajudando. Hoje a Carrilho conta 

com mais de 300 funcionários nas mais diversas funções e tem sua sede no Edifício Carrilho 

Empresarial. Sua atuação como incorporadora ocorre mais nos bairros da zona norte de Recife. A 

sociedade da empresa é composta por Dr. Carrilho, presidente da empresa; sua esposa Teresinha 

do Amaral, que é tesoureira; seu filho Antônio Carrilho, diretor financeiro; e seu filho Ricardo 

Carrilho, diretor técnico.  

No momento, a construtora possui três empreendimentos em fase de lançamento e quatro 

em andamento. A Carrilho também preza pela constante melhoria da qualidade de seus serviços 

e, assim como a AWM e a Exata, foi uma das primeiras construtoras do Estado a possuir a 

certificação ISO 9001. A incorporadora fez parte de um grupo de empresas que se juntou para 

receber o treinamento de gestão de qualidade. Devido ao alto grau de especialidades que têm 

surgido na engenharia civil, a Carrilho terceiriza várias etapas da construção de um edifício: a 
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sondagem do solo, o estudo da fundação, o cálculo, o estaqueamento, dentre outras. E assim 

como a AWM, possui um engenheiro em cada obra. 

4.2.1 Perfil dos gestores participantes da pesquisa 

Assim como no primeiro caso, nessa seção serão detalhados alguns dados dos 

participantes da pesquisa, como a formação profissional, idade, e a evolução profissional ao 

longo de suas vidas. 

 

Gestor Cargo que 

ocupa 

Há quanto tempo 

está nesse cargo 

Formação Quantas 

pessoas 

gerencia 

Idade 

 

Dr. 

Carrilho 

Presidente 39 anos Engenharia civil +- 300 76 

Ricardo 

Carrilho 

Diretor técnico 25 anos Engenharia civil 

 

+- 300 51 

Adriel 

Aragão 

Gerente 

comercial 

3 anos Análise de sistemas 5 34 

Quadro 3: Perfil dos gestores da Carrilho. 

Fonte: Autora. 

 

Dr. Carrilho fundou a Construtora Carrilho há 39 anos e atua na firma como presidente. 

Antes de criar a empresa, trabalhava como engenheiro ferroviário e como engenheiro do DER-

PE, mas queria deixar de ser apenas empregado para virar empregador também. 

A sua função como presidente da Carrilho consiste em acompanhar todas as atividades da 

empresa, estando atento a todos às etapas da construção de um empreendimento. Seu ponto forte 

é em ajudar a tomar decisões sobre especificidades técnicas das obras. Atualmente, Dr. Carrilho 

já não se envolve tão profundamente nas questões da empresa, deixando isso a cargo de seus 

filhos. Entretanto, continua acompanhando as obras, participa de reuniões, dá sugestões e é 

responsável por assinar todos os cheques da firma.  

Ricardo Carrilho é sócio da empresa e atua como diretor técnico. Começou a trabalhar na 

construtora com apenas 16 anos na função de apontador de obras. Aos 22 anos já supervisionava 

obras em Recife e, principalmente, no interior do Estado. Quando se formou, em 1982, a empresa 

parou de construir devido à crise do mercado imobiliário. Dessa forma, Ricardo Carrilho passou a 

trabalhar com posto de gasolina. Em 1986, voltou para a construtora já como diretor. 
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Como diretor técnico, Ricardo Carrilho coordena as obras e os projetos da empresa, 

lidando diretamente com os engenheiros e tendo poder decisório sobre as suas deliberações. 

Também participa da parte administrativa ajudando o irmão. 

Adriel Aragão é gerente comercial da Construtora Carrilho. Antes de assumir tal gerência, 

trabalhou na loja de móveis do pai e depois foi estagiar na área de informática da Carrilho. Saiu 

do estágio, mas voltou depois para a empresa e passou por vários setores: departamento pessoal, 

financeiro, comercial e de informática. Assumiu o cargo de gerente comercial da empresa quando 

foi transferido pelos diretores, que consideravam que ele possuía potencial para ser um melhor 

gerente do que funcionário do setor de informática. 

Na função de gerente comercial, Adriel Aragão lida diretamente com o público na parte 

de atendimento ao cliente. É sua tarefa esclarecer aos clientes questões sobre contrato, 

financiamento bancário, pagamento/devolução de parcelas. Também atua no estudo de 

viabilidade de empreendimentos junto aos diretores. Nesse estudo são avaliadas a margem de 

lucro e a formatação do preço, envolvendo análise de impostos, corretagem e marketing. 

4.2.2 Os gestores na organização 

As entrevistas com os gestores foram realizadas em dias diferentes na sede da empresa, no 

Edifício Carrilho Empresarial. A pesquisadora foi primeiramente recebida pela recepcionista e 

passou um bom tempo aguardando na recepção, que é uma sala pequena com uma mesa para a 

recepcionista trabalhar e algumas cadeiras para o público. A recepção possui duas portas de vidro 

com trava elétrica, uma separando a sala do corredor que leva ao elevador e outra separando a 

sala do corredor leva a várias salas, entre elas as dos gestores. Nas paredes, fotos ou perspectivas 

dos vários empreendimentos da empresa. 

A recepção é bastante movimentada, com pessoas entrando e saindo o tempo todo, 

algumas indo para o corredor que guarda as salas dos gestores, outras se dirigindo à recepcionista 

para fazer alguma pergunta. Também na recepção há uma grande janela de vidro com uma sala 

por trás que aparenta ser um setor financeiro, pois há uma abertura para comunicação no vidro. 

Muitas pessoas também se dirigiam a essa janela. Assim como a AWM, a Carrilho possui um 

ambiente físico interno de estilo impessoal, austero. A pesquisadora arriscaria dizer, devido à sua 
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experiência pessoal, que tais empresas se parecem com típicos escritórios de engenharia, sem 

muita preocupação com a estética. 

Quando finalmente foi encaminhada para a sala de Ricardo Carrilho, a pesquisadora 

descobriu que a entrevista não mais aconteceria naquele dia. Esse primeiro contato face-a-face 

com o diretor durou apenas 5 minutos, pois ele estava muito ocupado para participar de uma 

entrevista estimada em 45 minutos. Um novo encontro foi marcado e, novamente, a pesquisadora 

não pôde ser atendida ao chegar à empresa. O diretor técnico havia esquecido que naquele dia e 

horário tinha uma consulta médica agendada há algum tempo. A pesquisadora aprendeu, com 

essas duas experiências, a telefonar para a empresa antes de aparecer nos horários combinados, o 

que evitou mais três viagens perdidas. 

Ao ser recebida por Ricardo Carrilho, a pesquisadora recebeu um pedido de desculpas por 

parte do diretor, que usou em sua defesa o fato de estar sempre muito ocupado, com questões que 

surgiam para ele resolver com urgência e com reuniões que eram marcadas de última hora para 

discutir assuntos importantes ou problemas, gerando uma ação reativa por parte do gestor 

(KOTTER, 2000). Toda essa dinâmica, mais especificamente a questão de não haver “um dia 

formalmente planejado” (havia reuniões formais e informais a qualquer momento, além das já 

rotineiras), está de acordo com o que Kotter (2000) e Mintzberg (1986) preconizam a respeito do 

trabalho dos gerentes. 

O diretor técnico divide a sala com o presidente e talvez com outro diretor, pois é uma 

sala grande, com as mesas do diretor e do presidente sem delimitações de espaço. Também há 

uma mesa pequena para reuniões e talvez outra mesa mais no canto da sala. Com exceção do 

gerente comercial, quando a pesquisadora foi atendida pelo diretor e pelo presidente a porta da 

sala ficou aberta durante toda a entrevista. Eles nem se preocupavam em fechar a porta, pois o 

entra e sai de pessoas era enorme. 

A entrevista com o diretor técnico foi interrompida várias vezes, pois o tempo todo havia 

alguém tirando uma dúvida, apresentando um relatório, pedindo uma assinatura, iniciando uma 

conversa rápida ou que vinham dar alguma resposta que já era aguardada. Até mesmo uma planta 

baixa foi analisada pelo diretor durante a entrevista. Interrupções de telefone, celular e fixo, não 

deu nem pra contar. Todas essas atividades são caracterizadas pela brevidade, fragmentação de 

tarefas e preferência pela comunicação verbal (Mintzberg, 1986) e vão de encontro ao que 
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Stewart (1982) afirma: que essas características não são verdadeiras em todos os trabalhos 

gerenciais e que, em alguns trabalhos gerenciais, essas características são uma mera questão de 

escolha por parte do dirigente. No entanto, a pesquisadora observou que não era uma questão de 

escolha, mas de necessidade, por mais centralizador que o gestor fosse. 

Com a porta da sala aberta, foi possível ouvir toda a dinâmica do trabalho da empresa: 

pessoas passavam discutindo coisas no corredor, ou mesmo contando uma história engraçada. 

Também dava para ouvir um tilintar constante de metais, o que a pesquisadora deduziu ser um 

barulho típico de uma copa.  

Ao ser atendida pelo presidente da empresa, além da porta ter ficado aberta, o diretor 

técnico estava fazendo uma reunião em uma mesa ao lado da do presidente. Apesar de ter 

percebido que o assunto da reunião era sério, a pesquisadora também pôde notar toda a 

informalidade e ausência de protocolos por parte dos gestores. O presidente demonstrava estar 

ansioso para participar da reunião e alguns membros da reunião de vez em quando participavam 

da entrevista com algum comentário, pois eles estavam ouvindo tudo, assim como a pesquisadora 

e seu entrevistado estavam ouvindo a reunião deles. 

 A entrevista com Adriel Aragão foi a única que fugiu à rotina da empresa. A 

pesquisadora foi recebida no fim do expediente na sala do gerente comercial, que manteve a porta 

fechada. O gerente pareceu um pouco desconfortável no começo da entrevista, mas já na terceira 

pergunta aparentava estar mais à vontade, e a entrevista fluiu com tranqüilidade de ambos os 

lados. A sessão só foi interrompida uma vez (telefone), mas foi enquanto o gerente preenchia o 

Formulário de informações básicas (ver Apêndice A), antes de a entrevista começar. Como já era 

fim de expediente, a pesquisadora não teve a oportunidade de fazer observações da dinâmica do 

trabalho do gerente. 

4.2.3 Aprendizagem dos gestores por meio das experiências e 

reflexões 

Os padrões que surgiram no caso Carrilho para ajudar a responder ao primeiro objetivo 

específico da pesquisa indicaram que os gestores aprendem por meio de experiências específicas 

da prática profissional; por meio de redes de relacionamentos; e por meio da prática reflexiva. 
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4.2.3.1 Experiências específicas da prática profissional 

Assim como grande parte das construtoras da RMR, a Carrilho é uma empresa familiar e 

que já está na sua segunda geração. Dr. Carrilho está deixando as atividades e passando o 

controle total para os filhos. Como Ricardo Carrilho começou a trabalhar com o pai ainda na 

adolescência e já na construtora, possui experiências de aprendizagem específicas de um contexto 

familiar, assim como seu pai também as possui, por ter trabalhado ao lado dos filhos. 

Tem os dois filhos meus, que é um negócio, é o negócio mais saudável 

possível. Não tenho nenhum problema, porque geralmente tem problema de 

dinheiro. Não existe problema de dinheiro. É uma coisa que a gente não tem 

experiência na vida é você ter um sócio estranho. É diferente, eu não tenho essa 

experiência. Não tenho um sócio estranho. É tudo de dentro de casa. (DR. 

CARRILHO) 

 

Uma categoria interessante que surgiu diz respeito à aprendizagem por meio de 

experiências passadas em outros cargos/funções. O que a torna interessante é que nenhum dos 

gestores atribuiu influência direta às primeiras experiências profissionais como fonte de 

aprendizado ao serem questionados especificamente sobre esse quesito. No entanto, no 

contexto geral de suas falas, tais experiências se revelaram fontes de aprendizado. As 

experiências passadas sendo necessárias para a aprendizagem correspondem à abordagem que 

Dewey (1976) e Jarvis (1987) fazem sobre o estoque de conhecimentos. 

Nesse exemplo de Ricardo Carrilho é possível ver que ele conseguiu assumir uma 

diretoria devido ao conhecimento que já possuía de como funciona uma empresa como um 

todo. Esse conhecimento veio da aprendizagem por meio das experiências que teve em outras 

funções na Carrilho. Tem-se que admitir que nem todos os detalhes importantes eram de seu 

conhecimento e que isso dificultou um pouco seu trabalho, mas não se pode negar que as 

experiências ajudaram no aprendizado.  

Eu comecei, eu era apontador de obras, que o meu pai tinha a construtora ele e 

o mestre-de-obras, que naquela época não tinha um engenheiro em cada obra. E 

eu comecei, eu era apontador de obras. Eu tinha 16 anos, e com 22 anos eu já 

comecei a tomar conta de obras no interior do Estado e aqui também na capital 

(...), mas quando a construção parou então eu tive que parar, procurar uma nova 

forma de sobreviver. Eu fui para posto de gasolina (...) e em 1986 voltamos 

para o mercado imobiliário, aí já como diretor. Aí também eu era tudo, diretor, 

comprador. (RICARDO CARRILHO) 

 



 88 

Ricardo Carrilho considera que teve dificuldades de aprendizado como diretor por ter 

trabalhado a vida toda em um único lugar, a Carrilho, lhe faltando experiências de gerência 

mais elevada, como coisas que já eram rotineiras ao cargo em questão. Ariel Aragão apontou a 

sua timidez como principal fator que dificultou um pouco a sua capacidade de aprender. Por 

trabalhar diretamente com o público, percebeu que precisava enfrentar essa dificuldade para 

permanecer no cargo. 

Eu sou uma pessoa muito calma e não sou de falar muito, então senti a 

necessidade de fazer esse curso de liderança (...) é timidez, e não conversar 

bastante, então isso você tem realmente que mudar. São coisas negativas que eu 

tenho e que venho melhorando, porque eu tenho sempre que estar interagindo 

com o pessoal se eu quiser melhorar a minha forma de trabalhar com os meus 

colegas de trabalho e até com os diretores mesmo, sempre passando as 

informações para eles. (ADRIEL ARAGÃO) 

 

Os três gestores, ao assumirem os respectivos cargos, passaram a aprender por meio de 

experiências pelas quais talvez não passassem se não estivessem nesses cargos. São experiências 

inerentes a funções de comando, de gerenciamento de pessoas e setores. Na fala de Adriel 

Aragão, por exemplo, é possível observar que a mudança para um cargo de gerência o fez 

aprender a distinguir as maneiras como deveria tratar ex-colegas de função, que agora são seus 

subordinados. 

Adriel Aragão precisou aprender a assumir o papel de chefe frente aos ex-colegas de 

função sem que essa mudança de tratamento originasse um estresse desnecessário. O gerente 

aprendeu a se impor demonstrando respeito e que também deveria ser respeitado. Não 

menospreza os ex-colegas de função assim como não permitia que sua autoridade fosse 

menosprezada. 
Aprendi, primeiramente, a lidar com os colegas de trabalho, porque você tá 

numa função, tá num patamar igual a eles. Então, quando você passa a ter um 

cargo de responsabilidade, onde às vezes até funcionários mais antigos não 

tiveram oportunidade, então você tem que aprender que você tá nessa função, 

mas que você não pode menosprezar. Você não pode querer ser melhor do que 

ninguém, você tem apenas uma nova função. (ADRIEL ARAGÃO) 

 

Os gestores também aprendem de acordo com as variações do sistema financeiro e com 

novos concorrentes. Ao começar uma empresa de construção, foi preciso aprender as regras de 

financiamento que existiam no mercado. Com o fim dos financiamentos e com muitas empresas 

com a reputação manchada, os gestores precisaram aprender as novas regras do negócio, que 



 89 

consistiam não só em aprender a fazer um financiamento próprio sem colocar as finanças da 

empresa em risco, como também em atrair de volta os clientes, que não confiavam mais nas 

construtoras. Além disso, precisavam saber as estratégias da concorrência em relação ao 

financiamento próprio para conseguirem criar seu diferencial. Agora estão aprendendo 

novamente a lidar com financiamentos bancários.   

De 1986 para cá banco saiu do mercado e não queria financiar nada, e nós 

ficamos órfãos de financiamento. (...) de 1986 até 2006 nós fazíamos 

financiamento próprio. Todas as empresas daqui começaram a inventar um tipo 

de financiamento que melhor de adequasse ao pessoal. E inventamos aqui o 

plano cem, que eram 100 parcelas, e depois passou para 120 (...) os bancos 

estão entrando hoje com trezentos meses, que é o tipo de financiamento que só 

quem agüenta mesmo é banco. As empresas novamente têm que se adaptar aos 

bancos e é o que está existindo no mercado imobiliário hoje. (...) nossa empresa 

está se adaptando de novo aos bancos, que quando ficou órfão de bancos a 

gente se adaptou bem. (RICARDO CARRILHO) 

 

No que tange aos novos concorrentes, os gestores alegam que a concorrência 

pernambucana, em sua maior parte, é marcada por relacionamentos saudáveis entre as empresas. 

No entanto, empresas de fora do Estado, principalmente grandes empresas do Rio de Janeiro e de 

São Paulo, estão começando a ganhar uma parte significante do mercado imobiliário local. Além 

disso, algumas empresas pernambucanas também estão realizando fusões locais para enfrentar as 

grandes de fora. Os gestores, então, afirmam que esta mudança no cenário local faz com que eles 

aprendam novas estratégias para lidar com este novo tipo de concorrência. 

Hoje no mercado de Pernambuco, nós estamos agora com uma invasão das 

firmas de São Paulo, do Rio, dos outros Estados que têm firmas grandes, que 

têm mercado na bolsa de valores, que estão aqui disputando o nosso mercado. 

Nós temos agora que mostrar que nós somos competentes, (...) agora vamos 

enfrentar a concorrência com os grandes. (RICARDO CARRILHO) 

 

Assim, a aprendizagem por meio de experiências específicas da prática profissional dos 

gestores teve as características de experiências familiares dentro da empresa, de experiências 

passadas em outros cargos/funções promovendo um aprendizado necessário ao cargo de gestor, a 

aprendizagem por meio da superação de dificuldades, como a falta de experiências em outras 

empresas, a aprendizagem devido ao cargo que ocupa, aprendendo a respeitar e ser respeitado e a 

aprendizagem gerada pelas mudanças do sistema financeiro e da concorrência, que atingem a 

estratégia que os gestores irão seguir. 
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4.2.3.2 Redes de relacionamentos 

Os relacionamentos pessoais são uma parte necessária ao processo de aprendizagem, uma 

vez que o indivíduo só tem uma experiência educativa se estiver firmado em um contexto onde 

interage com outras pessoas. Dewey (1976) ressalta esse aspecto ao abordar os princípios da 

continuidade e da interação das experiências, mostrando que as experiências são contínuas: as 

experiências novas possuem características das passadas, modificando, assim, as subseqüentes, e 

esse processo só ocorre em um contexto de interação.  

Os gestores atestaram o valor dos relacionamentos pessoais ao afirmarem a importância 

de se possuir uma rede de relacionamentos para estar sempre trocando experiências e 

aprendendo. Também citaram a importância de relações não profissionais como ponto de 

equilíbrio para a aprendizagem. Assim o fez Adriel Aragão, ao afirmar que aprende com os pais a 

ser um indivíduo melhor. Já os relacionamentos profissionais são ressaltados por Ricardo 

Carrilho, que indica a necessidade de se estar cercado dos especialistas em cada área da 

construção civil para estar sempre aprendendo a lidar com tais especificidades e sair do 

“achismo”. 

Você tem que se cercar de consultores para poder lhe dar suporte na sua 

decisão. (...) a engenharia hoje em dia tá ficando como a medicina, é muito 

definido, cada etapa da obra tem uma definição. [Por exemplo], o revestimento 

de fachada. Hoje em dia tem que fazer estudo, tem que chamar o Dr. Ângelo, 

que faz projeto de fachada e acompanhamento também da fachada. Diz qual é o 

traço que deve usar, diz a espessura da argamassa, diz a cerâmica, se ela tá com 

a absorção boa. Então tem que se cercar desse povo todo para você ir 

aprendendo. (RICARDO CARRILHO) 

 

As interações que ocorrem no dia-a-dia do trabalho também são de grande importância 

para o aprendizado dos gestores. Eles afirmam que procuram aprender interagindo não só com 

outros diretores ou gerentes, mas também com os operários das construções, o mestre-de-obras, 

os estagiários e os engenheiros, dentro outros. 

Se você tem um diálogo com o empregado, você tá ouvindo a história dele 

todinha. O que ele diz você tem que prestar atenção. Não digo que dá certo ou 

dá errado, mas você fica pegando um pouco de cada um. E você se conserta 

quando você sente que está errado. (DR. CARRILHO) 

 

É o fator numero um.  Você tem que escutar, que como diretor você tem que 

decidir. Tem que escutar os engenheiros, tem que escutar os mestres-de-obras, 

tem que [escutar] os estagiários, saber a dificuldade que tá passando para você 

poder aprender a decidir exatamente o caminho que seja mais viável. (...) Eu 
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acho que você tem que ter a simplicidade de saber o seu limite aonde chega e de 

chamar colegas, até os seus próprios engenheiros, para conversar e verificar 

exatamente o aprendizado que ele tem. Ele conhece muito mais coisas do que 

você em alguns setores, o outro conhece outras coisas. (RICARDO 

CARRILHO) 

 

Ainda dentro da importância das interações estabelecidas no dia-a-dia do trabalho, 

Ricardo Carrilho lembra que a aproximação com os empregados da empresa é importante para o 

estabelecimento de um relacionamento de confiança, respeito e liberdade de pensamento. Suas 

atitudes vão de acordo com o que Mintzberg (1986) chama de papéis interpessoais do executivo, 

pois são originados da autoridade formal do gestor e envolvem seus relacionamentos pessoais no 

trabalho. Ricardo Carrilho desempenha, então, o papel ligado à imagem do chefe e os papéis de 

líder e de contato, pois procura motivar os funcionários e dedica bastante tempo a essas 

interações. 

Até com o meu pessoal de obra, engenheiro, mestre-de-obras, a minha relação 

não é formal com ninguém; é uma relação muito chegada, muito junto. (...) Mas 

quando você não trata com mais formalidade, trata com amizade, trata com 

mais chegamento, isso não quer dizer que você não tenha autoridade, não (...) 

Você escuta as opiniões todas, peneira tudo e conversa, senta no tijolo, desenha 

no chão para ver qual é a melhor solução, não precisa de muita coisa formal, 

não. Mas isso não quer dizer que você não tenha autoridade, não. Autoridade a 

gente não demanda desse jeito, com formalidade. Pode ser informal e ter 

autoridade e exigir respeito e dar respeito. (RICARDO CARRILHO) 

 

A rede de relacionamentos que o gestor possui, portanto, é muito importante para o 

desenrolar das suas atividades gerenciais. Não só por que fornece contatos importantes, mas 

principalmente por expor o gestor a experiências de aprendizagem. Ao interagir com subalternos 

na empresa e ao ir atrás de soluções com consultores e especialistas, o gestor aprende a ouvir e a 

refletir sobre o que viu ou ouviu, aprendendo que não é o dono da verdade e que precisa de ajuda 

para tomar certas decisões. 

4.2.3.3 Aprendizagem pela reflexão 

A importância da reflexão para o aprendizado foi ressaltada pelos gestores, que afirmaram 

ter consciência de que é preciso possuir uma capacidade crítica de análise não só no dia-a-dia do 

trabalho, mas em todos os aspectos da vida para saber lidar com as mais diversas experiências. A 
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busca pela reflexão constante é uma busca pelo aprendizado constante. No entanto, os gestores 

não refletem apenas sobre uma experiência recente. 

A aprendizagem por meio da reflexão das experiências que já passaram é fato no dia-a-dia 

dos gestores, que buscam tirar dessas experiências lições de vida e de conduta. Tais experiências 

ajudaram a formar seus estoques de conhecimentos (DEWEY, 1976; JARVIS, 1987), que são 

constantemente aumentados pela aprendizagem com as novas experiências. 

Tudo que eu faço eu acho que poderia ter feito melhor. Deixei de passar uma 

informação para o diretor que pode me prejudicar mais na frente, então eu estou 

sempre pensando nesses detalhes para que eu possa estar sempre melhorando. 

(...) você tem que ver se fez correto ou não. Eu tomei uma atitude, mas eu acho 

que deveria ter sido de outra forma, então eu troco ou já vou fazer diferente no 

próximo empreendimento. Eu vou me preparar melhor para a entrega das 

unidades, eu vou fazer uma coisa mais organizada (...) À medida que vão 

surgindo outras coisas, a gente vai informando e também já vai pensando como 

é que vai ser da próxima vez. (ADRIEL ARAGÃO) 

 

Outra constante na conduta dos gestores é a reflexão-sobre-a-ação. Todos eles separam o 

momento da ação, da experiência, do da reflexão em si. A reflexão é algo que precisa ser feito 

com calma, sem pressão. 

Reflexão é tudo, porque você escuta as opiniões e vai refletir depois. Não deve 

resolver nada na hora, deve escutar aquele negócio, sair, passear, rodar, pensar. 

Responder na hora, você vai fazer no mínimo uma precipitação. (...) [se] você tá 

colhendo informações e não está digerindo, melhor você não colher nada, você 

não vai pensar. (RICARDO CARRILHO) 

 

Os gestores também têm consciência de que refletir não é apenas olhar para si mesmos, 

para as próprias atitudes. A reflexão também pode ser feita por meio da observação do que outras 

pessoas estão fazendo (ARGYRIS, 1991). Refletir sobre a experiência de terceiros é considerado 

uma fonte de aprendizado importante pelos gestores por fornecer respostas antecipadas ao que, 

porventura, eles poderiam se perguntar. Ou seja, antes mesmo de pensar em fazer algo, o gestor 

já sabe que não o deve (ou deve) fazer baseado na experiência de outrem. 

O concorrente vai construir um prédio, no bairro tal, e o prédio comercial não 

dá certo. Eu vou me mirar nele e não vou fazer, não. Eu tenho que olhar pro 

vizinho. (...) Porque construção civil, o cara não pode errar, não. (...) Você 

lança um prédio, e esse prédio dá prejuízo... As coisas são tão volumosas que 

abala. (DR.CARRILHO) 

 



 93 

Como já explicitado no início do estudo, a reflexão é parte intrínseca da experiência como 

geradora de aprendizagem. No entanto, os achados referentes ao processo de reflexão foram 

separados dos achados relativos à experiência. Tal separação também foi feita no arcabouço 

teórico por fins didáticos.  Dessa forma, pode-se afirmar que, além de os gestores enxergarem a 

importância do processo reflexivo para a aprendizagem, eles aprendem por meio de dois tipos 

principais de reflexão: a reflexão-sobre-a-ação, que ocorre quando a experiências já ocorreu e o 

gestor sente a necessidade de refletir sobre o que aconteceu, seja para aprender a melhorar sua 

ação da próxima vez, seja para verificar que tudo foi feito da melhor forma; e a reflexão sobre a 

experiência de terceiros, que leva o gestor a aprender sem precisar viver a experiência, pois 

consiste em observar o que outro indivíduo fez de certo ou errado em dada situação e aprender a 

fazer o mesmo, a fazer melhor ou a não fazer igual quando se encontrar frente à mesma 

experiência. 

4.2.4 Contribuição da aprendizagem para a atuação profissional dos 

gestores 

De acordo com as categorias que surgiram na análise dos dados, delegar tarefas e 

estimular os funcionários a aprenderem contribuem para a atuação profissional dos gestores. 

4.2.4.1 Delegar tarefas 

Ricardo Carrilho aprendeu que a centralização do poder acaba por limitar o seu tempo, 

que já é escasso em relação à todas as atividades que precisa desempenhar na empresa. Dessa 

forma, passou a praticar a delegação de tarefas dentro da construtora, algo que não fazia no 

início, delegando tarefas a outros gerentes e passando a se dedicar a um número menor de 

atividades. Até mesmo porque existem atividades específicas a cada cargo e o diretor não pode 

mais estar querendo realizar todas essas tarefas em conjunto com as que são específicas ao seu 

cargo. No entanto, o diretor ressalta que é preciso supervisionar os gerentes, pois o poder não 

pode sair completamente das suas mãos. Mesmo delegando, o diretor precisa ter voz ativa nas 

decisões da empresa. 

A gente sempre vai aprendendo e vendo que não deve concentrar as coisas na 

sua mão, porque a sua vida e seu tempo são limitados.  Mas a gente aprende 

também a não delegar o poder completo para a gente poder também participar, 

pelo menos dos projetos e dos planejamentos de obras. (...) porque você antes 
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era um cabra de obra, e você como um diretor de obra você não pode ser um 

engenheiro de obras. Você tem que na realidade ser um coordenador que 

participa mesmo, não é o que fica no escritório só coordenando, você aprende 

que tem que liberar um pouco também. (...) Isso a gente vai notando aos poucos 

mesmo, porque a gente tem que fazer as coisas quando aparece, quando a 

necessidade vai chegando e existe a necessidade de controlar uma coisa para 

poder liberar outra. (RICARDO CARRILHO) 

 

Aprender que é preciso delegar tarefas reflete diretamente na prática dos gestores. Isso 

ocorre por que os gestores passam a mudar seu comportamento em relação aos demais 

empregados da empresa quando passam a orientá-los a tomar decisões difíceis sozinhos, junto 

com seus subordinados, lhes proporcionando uma responsabilidade que antes não tinham. E 

assim como esses funcionários não possuíam tais responsabilidades antes, também os gestores 

não praticavam a delegação de tarefas antes. 

4.2.4.2  Estimular os funcionários a aprenderem 

O incentivo ao aprendizado na empresa foi resultado da aprendizagem que os gestores 

adquiriram não só em seus cargos atuais, mas em todas as experiências prévias de trabalho. 

Desde cedo perceberam que para crescer como gestores precisavam que seus funcionários os 

acompanhassem. Uma empresa não é feita de um homem só. É preciso que o conhecimento seja 

compartilhado e que os funcionários sejam incentivados a pensar como gestores. 

Sempre que tiver um curso que for bom para a minha área eles investem. Eu 

não tenho ônus, eles que pagam esses cursos pra mim realmente. E estão 

sempre motivando mesmo, e sempre foi assim. (...) Você vê que você está 

sendo sempre requisitado, você vê que você tem uma importância para a 

empresa, quando vão tomar uma decisão, mas querem sua opinião, entendeu, 

para tomar certas decisões. (...) É, [me sinto] incentivado, motivado, valorizado, 

a pessoa se vê interagindo com ele, vê que você tem valor, que são decisões que 

pesam para a empresa e você está presente dando a sua opinião, dando o 

orçamento, dizendo „ ficou melhor aquele projeto assim, ficou melhor do outro 

jeito‟. (ADRIEL ARAGÃO) 

 

O constante contato dos gestores com os demais membros da empresa, com a finalidade 

de motivar o aprendizado dos subordinados, ressalta a imagem de chefe do gestor perante seus 

empregados e demais gestores de empresas (MINTZBERG, 1986). A prática profissional dos 

gestores, portanto, é diretamente influenciada pelo aprendizado de estimular os funcionários a 
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crescerem como profissionais. Adriel Aragão comprova essa prática por parte de seus superiores 

com o relato acima. 

Incentivar o aprendizado dos funcionários também é algo novo na prática dos gestores, 

pois se antes eles eram centralizadores, não estavam confortáveis em fornecer aos funcionários 

condições de igualdade intelectual. 

4.3 Exata Engenharia Ltda 

A Exata Engenharia foi fundada em 1988 por Eduardo de Carvalho. A empresa tinha 

pouco pessoal à disposição, como o da contabilidade e o contato com uma empresa imobiliária 

para efetuar as vendas. Ao entrar no sistema de financiamento bancário, a empresa começou a 

progredir. A Exata é uma empresa que investe bastante na tecnologia e está sempre envolvida em 

cursos e palestras.  

A empresa é associada à ADEMI-PE e faz parte do grupo de empresas que se reuniu, em 

2000, para retirar a certificação ISO 9001. Com a ajuda de cursos e consultores a Exata 

conseguiu baixar bastante o seu nível de manutenção de obras e tornou a obra “uma montagem”, 

nas palavras do seu sócio-administrador. A incorporadora também é assistida pela Quality 

Sistemas, que presta consultoria na área administrativa e desenvolveu um software de controle de 

obras em parceria com a Exata e mais três empresas. 

A construtora possui em torno de 200 funcionários nas mais diversas funções: operários, 

gerentes, contadores. Também há uma preocupação com o social: a empresa patrocina 

casamentos coletivos e a manutenção do exame de vista, de diabetes e de câncer de próstata para 

os funcionários, tudo providenciado pelo SESI. Também havia uma escola dentro da obra, mas 

foi desativada devido à falta de interesse dos trabalhadores. A empresa também foi uma das 

primeiras incorporadoras a voltar ao sistema de financiamento do imóvel e da produção. O 

financiamento da produção oferece a garantia ao cliente de que ele receberá o apartamento, pois 

se a empresa falir, o banco termina a obra com outra construtora. 

4.3.1 Perfil dos gestores participantes da pesquisa 

A seguir serão detalhados alguns dados dos participantes da pesquisa, como a formação 

profissional, idade, e a evolução profissional ao longo de suas vidas, pois tal serve para revelar as 
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experiências pelas quais os mesmos já passaram, repercutindo no final do estudo como a base do 

seu aprendizado. 

 

Gestor Cargo que 

ocupa 

Há quanto tempo 

está nesse cargo 

Formação Quantas 

pessoas 

gerencia 

Idade 

 

Eduardo de 

Carvalho 

Sócio-

administrador 

20 anos Engenharia civil 10 no 

escritório 

+- 200 

47 

Elizabeth 

Carvalho 

Diretora 15 anos Letras 10 47 

Paulo 

Ferreira 

Supervisor de 

obras 

5 anos Engenharia civil 3 

engenheiros 

59 

Quadro 4: Perfil dos gestores da Exata. 

Fonte: Autora. 

 

Eduardo de Carvalho é o fundador da empresa e ocupa o cargo de sócio-administrador. É 

formado em engenharia civil e começou sua carreira profissional ainda na faculdade, como 

estagiário em uma construtora que pertencia a um tio seu. Antes de se formar, teve algumas 

parcerias com empresas de amigos em obras públicas. 

Eduardo de Carvalho supervisiona toda a empresa, pois todas as áreas lhe são 

subordinadas. Também é sua atribuição fazer a captação de novos negócios. Na época da 

entrevista, o gestor estava deixando a presidência da ADEMI-PE e assumindo a presidência do 

conselho consultivo. 

Elizabeth Carvalho é formada em Letras, ocupa o cargo de diretora e é casada com 

Eduardo de Carvalho. Antes de entrar na Exata, já possuía experiência de gestão, pois era dona de 

uma lanchonete. Foi para a Exata devido à necessidade que seu marido possuía em ter alguém de 

confiança para cuidar das finanças. 

Na empresa, cuida da relação com os bancos, no que concerne aos financiamentos, lida 

com o lançamento dos empreendimentos, e dá opinião no visual dos prédios, além de resolver 

coisas como o nome e a frente do prédio, o piso da entrada, entre outros detalhes. 

Paulo Ferreira é engenheiro civil, ocupa o cargo de supervisor de obras e é concunhado de 

Eduardo de Carvalho. Antes de entrar na Exata, estagiou em uma construtora, fiscalizou a obra 

do Centro de Convenções e teve a sua própria empresa. Foi convidado por Eduardo de Carvalho a 

fazer parte da Exata na área de terceirização de serviços, mas também trabalha na área de 

incorporação. 
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Sua função na empresa é supervisionar os engenheiros de obras, que são seus 

subordinados diretos, e os operários, que são seus subordinados indiretos. O contato ocorre mais 

com os engenheiros, mas às vezes o supervisor precisa falar diretamente com os operários. 

4.3.2 Os gestores na organização 

A Exata é uma empresa de médio porte e que tem sua sede no Empresarial Tacaruna, um 

empreendimento da própria empresa. Na sede ficam os departamentos administrativo/financeiro, 

de compras, de pessoal e de engenharia. A recepção tem uma sala de espera muito pequena, com 

uma mesa para a recepcionista. Como a pesquisadora freqüentou a empresa em uma época de 

finalização de obra, pôde perceber que a movimentação de clientes e corretores era intensa. O 

pessoal do setor financeiro estava sempre aparecendo na recepção para atender algum cliente. 

O setor financeiro fica na primeira sala do corredor, que fica separado da recepção por 

uma porta de vidro. Logo depois fica a sala do sócio-administrador, que é muito grande e tem 

dois ambientes que podem ficar ligados ou não. Um ambiente é o escritório do sócio-

administrador e o outro possui estrutura para organizar reuniões.  No fim do corredor fica a sala 

da diretora, menor que a do sócio-administrador, mas mesmo assim grande. A diretora possui 

uma mesa grande para receber clientes e clientes em potencial. 

Há outro corredor, paralelo ao primeiro, onde ficam diversas salas compartilhadas 

destinadas aos gerentes, ao supervisor, aos engenheiros e ao pessoal de outras funções. Com 

exceção da entrevista com o supervisor, que foi feita no fim do expediente, as outras entrevistas 

foram interrompidas por telefonemas e por funcionários com documentos para serem assinados. 

O sócio-administrador foi, dos gestores, o que concedeu a entrevista mais longa e o único que 

mostrou à pesquisadora toda a estrutura física da empresa. 

A sua entrevista foi um pouco desafiadora para a pesquisadora pelo fato de não seguir a 

ordem do roteiro. Na primeira pergunta, o entrevistado deu uma resposta de mais de trinta 

minutos, abrangendo assuntos que seriam tratados mais adiante na entrevista. Quando terminou 

de falar, a entrevistadora ficou um pouco perdida em relação ao roteiro, mas foi uma ótima 

entrevista, no que se refere à riqueza das respostas e disposição do entrevistado. A pesquisadora 

ainda teve a oportunidade de continuar conversando com o entrevistado sobre curiosidades 

pessoais por quarenta minutos depois de terminada a entrevista. 
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As entrevistas com os gestores ocorreram na sede da empresa, cada uma em uma sala 

separada. O primeiro contato da pesquisadora com a empresa foi feito pessoalmente com a 

diretora. As entrevistas foram, então, marcadas depois, por telefone. A entrevista com a diretora 

foi feita em sua sala, que possui uma atmosfera, ao mesmo tempo, aconchegante e austera. A 

entrevista foi interrompida algumas vezes por telefonemas e funcionários com documentos para 

serem assinados. 

4.3.3 Aprendizagem dos gestores por meio das experiências e 

reflexões 

Na análise dos padrões que surgiram no caso Exata, quatro foram as categorias gerais que 

ajudaram a responder ao primeiro objetivo específico da pesquisa. Dessa forma, é indicado que 

os gestores aprendem por meio de experiências específicas da prática profissional; por meio de 

redes de relacionamentos; e por meio da prática reflexiva. 

4.3.3.1 Experiências específicas da prática profissional 

Como nos outros dois casos analisados, a Exata é uma empresa familiar, o que confere 

aos gestores experiências que levam a aprendizados com particularidades que não são 

encontradas em experiências não familiares. Por exemplo, não é comum que uma pessoa sem o 

mínimo de experiências na área de gestão de incorporação seja designada a assumir um cargo 

importante, de confiança. 

Mas aí o casamento e a cumplicidade com Eduardo, e a necessidade dele ter 

uma pessoa de confiança do lado dele, até porque a gente estava começando. 

Uma pessoa que visse essa parte financeira, que ele pudesse se dedicar 

exclusivamente à parte da obra, a fazer a obra e saber que teria uma pessoa que 

ele podia entregar de olhos fechados a parte financeira da empresa, fez com que 

realmente eu pensasse e achasse a idéia atrativa e fosse realmente trabalhar com 

ele. (ELIZABETH CARVALHO) 

 

No entanto, foi isso o que aconteceu com Elizabeth Carvalho, uma vez que ela é a esposa 

do dono da construtora. E, ao assumir atividades na empresa, ela foi aprendendo aos poucos todas 

as particularidades inerentes à sua função de gestora, possuindo uma experiência de 

aprendizagem privilegiada por poder estar ao lado do marido/dono da empresa durante as mais 

diversas negociações. 
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Eu comecei numa situação atípica, porque eu não tive que pleitear o meu lugar 

aqui.  Não vou dizer a você que é uma situação cômoda porque sou esposa de 

Eduardo.  Não é. Talvez seja mais difícil, porque aí tem um relacionamento por 

trás do profissional, tem um relacionamento de marido e mulher, que também 

não é fácil você conciliar um casamento com o trabalho. Mas eu acho que isso 

me ajudou muito, eu cresci muito, ele me ajudou muito. Não foi passando a 

mão na minha cabeça, pelo contrário, foi cobrando muito, até porque tinha os 

outros funcionários antigos que estão aqui até antes de eu ter começado. Então 

eu entrei como a esposa do dono da empresa que veio para trabalhar. Talvez na 

cabeça deles no começo pode ter passado: „faz de conta que veio trabalhar.‟ 

(ELIZABETH CARVALHO) 

 

Os gestores também afirmam ter aprendido com as experiências prévias em outras 

funções e, até mesmo, em outras empresas, de acordo com os princípios da continuidade e da 

interação das experiências (DEWEY, 1976). Tais princípios são inseparáveis e o primeiro indica 

que toda experiência traz em si características de experiências passadas, sendo capaz também de 

modificar as experiências seguintes. O segundo princípio atesta que uma experiência só ocorre 

devido ao fato de o indivíduo está inserido em um determinado contexto onde pode interagir com 

objetos e outras pessoas. Os gestores aqui analisados estão inseridos no contexto do ambiente de 

trabalho, dentre outros, onde podem interagir com diferentes sujeitos e aprender com diferentes 

experiências. 

 Começar de baixo, como estagiários, e irem subindo na hierarquia na medida em que 

aprendiam mais e mais deu aos gerentes a oportunidade de conhecer os diversos aspectos de uma 

incorporada, em todos os seus níveis. Também aprenderam com experiências mais burocráticas 

ao fundarem a própria empresa, pois no começo eles eram os responsáveis por tudo, então 

precisavam entender tudo, não só a parte de obras, mas a parte jurídica, por exemplo. 

Fiz vestibular para engenharia civil, e, já no 2º ano, eu comecei a estagiar numa 

dessas empresas, desse meu tio (...) eu sempre trabalhei lá, com a visão de me 

tornar também empresário da construção civil, então, eu sempre tive assim, 

além da experiência de obra propriamente dita, eu procurava entender aquela 

parte de comercialização de imóveis, de vendas, gostava muito das imobiliárias, 

via alguma coisa de escritório, sempre voltado com a cabeça pra montar a 

própria construtora (...) e em 1988 eu comecei o primeiro prédio da Exata (...) e 

a gente tinha que fazer tudo, eu não tinha engenheiro, então eu era o engenheiro 

de obras, tinha um contador que fazia a minha contabilidade e o departamento 

de pessoal, tinha que contratar empresa imobiliária para as vendas, e ainda 

buscar recursos para fazer o empreendimento (...) ele [o banco] traz uma 

burocracia muito grande, por que você é preciso todos aqueles processos 

jurídicos, são todas aquelas certidões que se pede da empresa, dos sócios e do 

imóvel, e também a parte econômico-financeira. Então isso aí me obrigou 
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realmente a entender de tudo, e foi assim um aprendizado que hoje... Isso foi 

uma base assim muito grande que facilita muito a administração. (...) Então essa 

experiência, na base, é muito importante para o gestor. E aí você fica 

compreendendo todo o funcionamento da empresa – nos detalhes – e aí você 

precisa formar equipes e delegar, para que a empresa ande, independente, 

vamos dizer, de mim, que sou sócio administrador da empresa. (EDUARDO 

DE CARVALHO) 

 

Eduardo de Carvalho afirma que também é preciso aprender com as variações do sistema 

financeiro. Assim como as demais empresas do país, a Exata trabalhava com financiamento 

bancário para vender seus empreendimentos. Com o fim dos financiamentos bancários, o gestor 

precisou aprender a vender seus empreendimentos com financiamento próprio sem colocar a 

empresa em risco. Atualmente, está aprendendo a lidar com o financiamento bancário novamente.  

E agora estamos preparando a empresa para trabalhar com esse novo mercado 

que está aí, que é a volta do financiamento da produção e o financiamento ao 

cliente. (...) Nós fomos um dos primeiros a partir na frente nesta questão da 

volta de financiamento. Hoje várias empresas aqui já estão captando 

financiamento da produção. (...) E eu digo a você que quem não tiver nesse 

novo mercado vai ter uma sobrevivência muito difícil daqui pra frente. 

(EDUARDO DE CARVALHO) 

 

O mercado da construção civil está sempre passando por turbulências, crises, 

reformulações. Estar atento a tudo isso que acontece fora da empresa é extremamente importante 

para o gestor, que precisa aprender por meio das experiências positivas ou negativas que o 

mercado fornece. Eduardo de Carvalho lembra que “as grandes empresa estão chegando”, e que é 

preciso enfrentar esse novo tipo de concorrência. 

 Também é preciso estar atento a novas oportunidades de atuação. O fato de a empresa ser 

uma incorporadora não a impede de tentar conseguir um lugar no mercado da construção pesada 

ou da prestação de serviços. Possuir experiências de trabalho diversificadas é uma fonte de 

aprendizado que não deve ser ignorada. E os gestores sabem disso. 

A Exata basicamente trabalha com incorporação, mas também ela faz prestação 

de serviços (...) a gente tenta melhorar essa prestação de serviço. A gente tá 

tentando ampliar porque Eduardo não fazia (...) e a gente tá tentando ampliar 

que é uma coisa... Não é tão fácil (...) você entra numa licitação com três, 

quatro empresas (...) então o mercado é muito fechado (...) não é tão fácil de 

entrar, tem que maturar mesmo pra poder conseguir entrar nesse mercado. 

(PAULO FERREIRA) 

 

Possuir uma visão de futuro é muito importante para Eduardo de Carvalho. Ele acredita 

que os investimentos na refinaria e no pólo petroquímico, por exemplo, vão aumentar ainda mais 
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a dificuldade das incorporadoras em encontrarem bons profissionais para contratar, uma vez que 

estão todos sendo absorvidos pela indústria da construção pesada e de infra-estrutura. E ele 

também vislumbra muitos investimentos nas turmas novas de engenharia para suprir toda essa 

demanda. O fato é que está faltando engenheiro qualificado no mercado de trabalho, seja por 

investimentos que faltaram na área, seja por descrédito dos estudantes na profissão. O setor 

passou por muitas crises, e muitos engenheiros migraram para outras profissões. 

Agora voltando pra essa questão da gerência, eu acho que recursos humanos 

hoje é fator definitivo de crescimento das empresas. É a conclusão que a gente 

chega quando se quer uma pessoa mais capacitada; tem muita gente no mercado 

pra empregar, mas capacitados tem poucos. E você vê as necessidades que 

Pernambuco está enfrentando agora nesse crescimento, é um momento único 

pra Pernambuco, como diz Francisco Cunha da TGI, esse é um momento que, 

para acontecer na vida de um Estado ou de um país, é um a cada 50 anos. Então 

Pernambuco hoje tem aí a possibilidade realmente de subir de patamar e 

melhorar o seu PIB. (EDUARDO DE CARVALHO) 

 

Contudo, o processo de aprendizado não é tão simples quanto pode parecer. Aprender 

requer não só refletir sobre a experiência, mas ter condições internas e externas de fazê-lo. Os 

gestores afirmaram que em alguns momentos da vida tiveram dificuldades em aprender devido 

aos mais diversos fatores, como falta de preparo profissional, falta de dinheiro, e fatores internos 

como temperamento e dificuldade em conciliar trabalho e família. 

O fato de eu não ter feito cursos específicos pra me preparar e trabalhar aqui, eu 

acho que dificultou. Meu início também não foi muito fácil porque... 

Empecilhos. Você termina se culpando um pouco pelo trabalho e se culpando 

um pouco pelos filhos, porque a gente mistura um pouco essas coisas, é difícil. 

Dificultou a minha concentração, meu aprendizado, ter dois filhos assim 

pequenininhos, com idades muito próximas, e conciliar eles com o trabalho. 

Agora eu acho que é uma coisa que dá pra você fazer.  Talvez eu não estivesse 

amadurecida. (ELIZABETH CARVALHO) 

 

Os gestores acreditam que superaram ou que estão superando algumas dessas dificuldades 

citadas, mas frisam que essa também é uma oportunidade de aprender. Na fala de Eduardo de 

Carvalho, a seguir, percebe-se como ocorre a dinamicidade da função do gestor, a sua falta de 

tempo e a fragmentação das tarefas que precisam ser feitas (MINTZBERG, 1986). Apesar de ser 

uma característica do trabalho gerencial, esses fatores também podem dificultar a aprendizagem 

dos gestores. 

Um dos grandes problemas que eu acho é a administração do tempo. Eu tinha 

dias assim, quando estava juntando com a ADEMI, que eu ficava assim com a 

cabeça doida, aperreada mesmo, porque eu trabalho aqui com celular, com 
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telefone fixo e com a caixa do Outlook de entrada aberta o tempo todo, 

recebendo e-mail o tempo todo. Muitas vezes eu transfiro as ligações do celular 

para a empresa para poder produzir alguma coisa. Então essa administração do 

tempo e a definição das prioridades, isso é fundamental para o andamento. (...) 

Nós já estabelecemos, assim, calendários mais formais para isso, até para você 

gerenciar melhor o tempo e sobrar mais tempo pra todo mundo; agora confesso 

a você que isso termina se perdendo, você começa e daqui a pouco você volta 

pro vício antigo. (EDUARDO DE CARVALHO) 
 

As experiências específicas da prática profissional que resultaram em aprendizagem para 

os gestores estão relacionadas ao fato de a Exata ser uma empresa familiar, o que proporcionou a 

Elizabeth Carvalho uma possibilidade de aprendizagem que ela jamais teria se não fosse esposa 

do dono da empresa; e ao fato de os gestores possuírem experiências de trabalho em outras 

empresas ou cargos, o que lhes permitiu aprender as especificidades que formam uma empresa. 

As dificuldades de aprendizado para a prática profissional também se mostraram presentes, tendo 

os gestores afirmado que, apesar de terem seu aprendizado dificultado em algum momento, essa 

dificuldade fez com que aprendessem a buscar caminhos diferentes que lhes permitissem 

continuar aprendendo. 

4.3.3.2 Redes de relacionamentos 

Um aspecto muito importante abordado por autores como Kotter (2000) e Mintzberg 

(1986) é a necessidade de uma excelente rede de relacionamentos que atuam como força motriz 

no dia-a-dia dos gestores. A necessidade de manter tais relacionamentos também envolve o fato 

de precisar lidar com situações cerimoniais, como participar de confraternizações (situação que 

os gestores dos três casos afirmam vivenciar periodicamente). Os relacionamentos sociais 

também proporcionam aos gestores informações externas que podem ser cruciais ao seu trabalho. 

Os gestores da Exata enfatizaram a necessidade dos relacionamentos sociais para a 

aprendizagem, pois estar em constante contato com outros construtores e gerentes, dentre outros, 

é uma maneira de estar sempre se atualizando e compartilhando experiências. Também é uma 

oportunidade de conhecer novos clientes em potencial, ou novos fornecedores, por meio da 

extensão da rede de relacionamentos. 

(...) porque tanto eu faço parte da ADEMI pelo trabalho, como também estou 

fazendo a parte social, uma vez que estou interagindo com os associados e suas 

esposas. Então isso leva a que? A congressos, a eventos. E que tanto participo 

dos congressos, como também interajo com as acompanhantes, que não estão 

participando como eu estou participando (...) até cliente também, que tem um 
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negócio, aí você interage também assim, que vai vender um apartamento, aí o 

cliente vem, um negócio que tem a ver com o que a gente faz, aí já passa a 

encontrar com os clientes da ADEMI, começa a interagir, e uma coisa vai 

puxando a outra. (ELIZABETH CARVALHO) 

 

Esses anos todos eu adquiri muita experiência, pessoal e profissional na 

empresa, porque militei na ADEMI. Eu milito na ADEMI há uns 14 anos. 

Nesse período fui diretor e vice-presidente durante dez anos, e fui presidente 

durante dois anos, então isso permitiu uma interação muito grande com agentes 

financeiros e com diversas associações e órgãos públicos, e aí você passa a 

compreender melhor também o raciocínio, tanto do agente financeiro como das 

empresas públicas, no trato das coisas. Então isso foi uma experiência muito 

grande que a gente trouxe para a Exata. (EDUARDO DE CARVALHO) 

 

Na Exata os gestores procuram incentivar o clima de interação no dia-a-dia da empresa e 

tirar o máximo proveito dessas experiências. Ao interagir com um funcionário, o gestor pode não 

só passar adiante uma experiência que poderá resultar em aprendizagem, mas também receber 

uma nova experiência que irá lhe ajudar em algum aspecto do trabalho gerencial. 

Agora mesmo, estou com uma pessoa nova aí, que a outra vai ter neném. Então 

essa pessoa já veio do emprego de um porte maior. Já trouxe coisas mais ágeis 

pra gente, que vai facilitar, coisa até que a gente já faz aqui, mas a gente faz de 

uma maneira mais burocrática, mais complicada. Aí ela já trouxe uma maneira 

que a gente pode agilizar mais. (ELIZABETH CARVALHO) 

 

Os relacionamentos que ocorrem por meio das interações no dia-a-dia do trabalho são 

outro tipo de relacionamento pessoal, pois ocorrem majoritariamente no contexto do trabalho. 

Tais interações são importantes para manter o equilíbrio da empresa, pois se os membros da 

empresa não interagirem entre si, ou se interagirem de uma maneira ruim, as experiências de 

aprendizado não irão aparecer e não ocorrerá aprendizado para esses indivíduos. E isso será ruim 

não só para os indivíduos, mas também para a empresa. 

4.3.3.3 Aprendizagem pela reflexão 

Todos os gestores apontaram a importância da reflexão para a aprendizagem. Todavia, 

assim como apareceu nos outros casos, a reflexão é concebida como uma entidade isolada do 

contexto imediato da ação. Eduardo de Carvalho afirma que precisa tirar um expediente no 

trabalho ou ir para casa para conseguir refletir. Não só ele, mas também os outros gestores 

promovem essa separação de processos. 

É importante [refletir], porque você não só cresce no trabalho, como você 

cresce como pessoa, você amadurece. (...) Então é importante parar para 
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refletir, pra ver o que passou, o que eu estou passando e o que eu acho que 

ainda vem. (...) Não [reflito] sempre, não. Mas às vezes, quando tem uma 

horinha vaga, eu penso. [risos] Porque a gente trabalha tanto e tudo é tão 

corrido que não dá tempo você tá o tempo todo pensando. (ELIZABETH 

CARVALHO) 

 

Essa fala de Elizabeth Carvalho, ao comentar que tudo é corrido no trabalho, não 

propiciando tempo para que o gestor reflita, lembra a atividade dinâmica que os gerentes têm de 

acordo com Mintzberg (1986), mostrando que o gestor não é um planejador reflexivo como se 

imagina. Também é possível identificar aqui a reflexão-sobre-a-ação (SCHÖN, 1983), pois a 

diretora afirma que não reflete no momento da ação, mas depois, quando tem tempo para refletir 

criticamente.  

Já na fala de Paulo Ferreira, percebe-se outro momento de reflexão, que seria o que 

antecede a ação. Paulo Ferreira também enfatiza a importância da reflexão para a aprendizagem e 

afirma que reflete todos os dias, pois esse processo o ajuda a buscar sempre o caminho certo e 

descartar aquilo que não agrega nenhum valor. 

É muito importante a pessoa refletir pra tomar decisão. Você tomar [uma 

decisão] premeditadamente só vai trazer... Na maioria das vezes é mais fácil 

errar [sem refletir] do que quando você reflete, tem a reflexão (...) Quando a 

pessoa pensa pra tomar as decisões, eu acho que elas são melhores do que 

tomadas de supetão. (PAULO FERREIRA) 

 

Os gestores conferem grande importância ao processo de reflexão, mas este está sempre 

separado do momento em que ocorre a experiência. Assim, são dois os tipos de reflexão 

praticados pelos gestores: a reflexão-sobre-a-ação e a reflexão-antes-da-ação. 

4.3.4 Contribuição da aprendizagem para a atuação profissional dos 

gestores 

As categorias encontradas apontaram que delegar tarefas e adotar rotinas e procedimentos 

contribuem para a atuação profissional dos gestores. 

4.3.4.1 Delegar tarefas 

Uma coisa que os gestores da consideram importante dentro da empresa é ser capaz de 

delegar tarefas. Ao aprender que não poderia ser tão centralizador, Eduardo de Carvalho trouxe 
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para a sua prática profissional a delegação de poder, incentivando os demais gerentes a se 

comprometerem com a prática gerencial. 

Você tem que formar equipes desses departamentos gestores da empresa pra 

que a empresa independa um pouco do proprietário, porque senão fica muito 

centralizado. E se ficar centralizado também, você não consegue crescer. 

Agora, para descentralizar, você tem que ter mecanismos de controles e pessoas 

competentes nos cargos dos gerentes (...) Então me ensinou o seguinte: você 

tem que delegar, ter muito controle pra isso, e a pessoa que tá recebendo essa 

delegação aí, essa gerência, tem que ter muita responsabilidade, entendimento 

da importância do cargo que ele tá ocupando, da gerência que ele tá exercendo. 

(EDUARDO DE CARVALHO) 

 

Eduardo de Carvalho considera que as experiências que ele teve na base da empresa do tio 

e da sua própria muito importantes para o gestor, pois é assim que se compreende todo o 

funcionamento da empresa, nos mínimos detalhes, mostrando ao gestor que é preciso formar 

equipes e delegar. Afinal, a empresa precisa andar independente do dono da empresa. Também as 

experiências próprias do cargo de gestor fizeram com que aprendesse que delegar é uma opção 

saudável para a empresa. No entanto, essa sua prática é muito cuidadosa, pois o funcionário que 

recebe a gerência “tem que ter muita responsabilidade, entendimento da importância do cargo 

que ele tá ocupando, da gerência que ele tá exercendo”. 

Assim como nos demais casos, o gestor realça a sua imagem de chefe ao interagir 

diretamente com seus subalternos, motivando-os e encorajando-os no dia-a-dia. Há, dessa forma, 

uma predominância dos três papéis que lidam com as funções interpessoais de chefe, líder e 

contato (MINTZBERG, 1986). 

4.3.4.2 Adotar rotinas e procedimentos 

Os gestores da Exata se orgulham em dizer que a empresa fez parte do primeiro grupo de 

incorporadoras a ter o certificado ISO em Recife. No entanto, não é por vaidade que eles gostam 

de ostentar essa certificação, mas por resultados. A aprendizagem resultante da implementação 

das normas e rotinas da ISO 9001 contribuiu para a atuação profissional atual dos gestores.   

Todavia, os gestores não se acomodam com os procedimentos da ISO. Pelo contrário, 

estão sempre se atualizando em palestras, cursos, e trazendo tudo o que aprendem para a sua 

prática diária. 

A primeira turma que teve aqui de atualizações tecnológicas, que era uma troca 

de tecnologias de profissionais de São Paulo, do Rio, e tudo que já fazia esse 

tipo de coisa na empresa, e foi trazido pra cá pro Recife. Nós fizemos parte 
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desse primeiro grupo. Foi um grupo restrito (...) e aí foi assim, vamos dizer, 

uma atualização dos processos construtivos, não só tecnológicos, mas dentro da 

própria obra você otimizar as coisas todas dentro da obra, evitando desperdício, 

essa coisa toda. Isso aí culminou com a ISO. Também nós fizemos parte do 

primeiro grupo de empresas que foi certificado na ISO aqui em Recife. Então 

assim eu posso dizer que sempre estamos aí junto com os grandes buscando 

sempre melhorias e novas tecnologias e trazendo sempre pra empresa. 

(ELIZABETH CARVALHO) 

 

A adoção de rotinas e procedimentos unifica as maneiras de se realizar as tarefas e 

mostrar resultados. Dessa forma, os gestores passam a atuar de uma maneira mais objetiva e, 

conseqüentemente, rápida ao tratarem de procedimentos burocráticos da empresa. A diminuição 

do tempo que os gestores gastavam para realizar determinadas tarefas é a principal contribuição 

que a aprendizagem por meio da certificação trouxe para suas práticas. São práticas mais enxutas 

e objetivas. 

4.4 Análise cruzada dos casos 

Merriam (1998, p. 194 e 195) explica que “há duas fases de análise em um estudo de 

múltiplos casos – a análise dentro do caso e a análise cruzada dos casos”. Feita a primeira análise, 

nessa seção os resultados obtidos em cada caso individual serão cruzados entre si com a 

finalidade de que possíveis similaridades e discrepâncias que possam existir entre os mesmos 

sejam evidenciadas. Além disso, busca-se conseguir um entendimento e uma explicação mais 

profundos em relação ao fenômeno estudado. O propósito do pesquisador que opta por uma 

pesquisa de múltiplos casos é de responder à pergunta “estes resultados fazem sentido além desse 

caso específico?” (MILES; HUBERMAN, 1994, p.173). Esta pergunta expressa a vontade de 

conseguir fazer algum tipo de generalização, mesmo que contextual. 

Yin (2005, p. 164) considera que o uso de tabelas com os achados da análise de cada caso 

é a estratégia ideal para a análise cruzada de um número “modesto” de casos. No entanto, adverte 

que a análise a partir destas tabelas será baseada na interpretação argumentativa do pesquisador e 

não em propriedades numéricas (YIN, 2005, p. 166). Miles e Huberman (1994, p. 176) seguem 

uma orientação de análise semelhante ao indicarem o uso de matrizes com os achados dos casos 

para que seja feita uma comparação sistemática. 

Dessa forma, a pesquisadora irá fazer a análise cruzada dos casos utilizando quadros com 

os achados de cada caso. Essa estratégia permite uma melhor visualização da comparação dos 
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resultados. A análise será organizada de acordo com os objetivos específicos da pesquisa, que são 

a) Entender como os gestores aprendem por meio das experiências e reflexões e b) Entender 

como a aprendizagem tem contribuído na atuação profissional dos gestores. 

4.4.1 Aprendizagem dos gestores por meio das experiências e 

reflexões 

Para entender como os gestores das incorporadoras AWM, Carrilho e Exata aprendem por 

meio de experiências e reflexões, foi elaborado o Quadro 5, que indica que esse aprendizado 

ocorre de quatro formas principais: por meio de experiências específicas da prática profissional; 

por meio de redes de relacionamentos; por meio da prática da reflexão; e por meio de 

experiências de disjunção complexas. 

 

         Categorias 

 

Casos 

Experiências específicas 

da prática profissional 

Redes de 

relacionamentos 

Prática reflexiva Experiências de 

disjunção 

complexas 

AWM X 
 

X X X 

Carrilho X X X  

Exata X X X  

Quadro 5: Como os gestores aprendem por meio de experiências e reflexões. 

Fonte: Autora. 

 

O Quadro 5 mostra que das quatro categorias que surgiram durante a análise de cada caso, 

três estão presentes em todos os casos. Com base na literatura utilizada no estudo, a pesquisadora 

já esperava encontrar categorias como redes de relacionamentos e experiências específicas da 

prática profissional. No entanto, as experiências de disjunção complexas surgindo como situações 

importantes para o aprendizado profissional não era algo esperado. Principalmente experiências 

de disjunção que ocorreram no contexto pessoal dos gestores e que influenciaram a aprendizagem 

no contexto profissional. 

O Quadro 6 a seguir apresenta aspectos das categorias que foram construídas em cada um 

dos casos desenvolvidos. Tais aspectos foram discutidos nas seções anteriores e não são 

necessariamente iguais em todos os casos.  
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Casos 

Categorias 

AWM 

 

Carrilho Exata 

 

 

 

 

 

 

Aprendizagem por 

meio de experiências 

específicas da prática 

profissional 

Empresa familiar 

Experiências em outros 

cargos 

Dificuldade em aprender 

Empresa familiar 

Experiências em outros 

cargos 

Dificuldade em aprender 

Empresa familiar 

Experiências em outros 

cargos 

Dificuldade em aprender 

 Variações no sistema 

financeiro 

 

Variações no sistema 

financeiro 

 Novos concorrentes Novos concorrentes 

Experiência em outra 

incorporadora 

  

 

 

 

Aprendizagem pelo 

cargo que ocupa 

 

 

 

Aprendizagem por 

meio de redes de 

relacionamentos 

Interações do dia-a-dia 

do trabalho 

Relações sociais 

Interações do dia-a-dia 

do trabalho 

Relações sociais 

Interações do dia-a-dia 

do trabalho 

Relações sociais 

 

 

 

Aprendizagem por 

meio da prática 

reflexiva 

Experiência de terceiros 

Reflexão-sobre-a-ação 

Experiência de terceiros 

Reflexão-sobre-a-ação 

Experiência de terceiros 

Reflexão-sobre-a-ação 

Reflexão antes-da-ação  Reflexão antes-da-ação 

 Reflexão sobre as 

experiências passadas 

 

 

 

Aprendizagem por 

meio de experiências de 

disjunção complexas 

Experiência de disjunção 

complexa 

  

Quadro 6: Aspectos  das categorias do objetivo a. 

Fonte: Autora. 

 

Dentro das experiências específicas da prática profissional, as três empresas possuem 

várias similaridades em relação à forma como os gestores aprendem. Por serem empresas 

familiares, a relação familiar-profissional gera experiências de aprendizagens bem específicas 

desse contexto e que não ocorreriam em uma empresa na qual os diretores não fossem parentes. 

Além disso, a experiência que os gestores tiveram em outros cargos antes de chegarem à gerência 

foi importante para que aprendessem sobre as necessidades e especificidades de cada função 

dentro de uma incorporadora, podendo, assim, possuir uma visão macro da empresa. 

 Outra convergência encontrada foi a dificuldade que os gestores tiveram (ou ainda têm) 

em algum momento da carreira para aprender. Elizabeth Carvalho, por exemplo, não possuía 

formação profissional adequada quando assumiu a gerência financeira da Exata. Por ter 



 109 

consciência dessa deficiência, procurou estar sempre presente em reuniões na empresa e com 

clientes para observar como o trabalho era executado, além de ter feito vários cursos específicos. 

A dificuldade em aprender acabou gerando uma experiência de aprendizagem, uma vez que os 

gerentes começaram a perceber que tal dificuldade estava atrapalhando seu bom rendimento 

profissional. Destarte, aprenderam a lidar com essa inconveniência. 

As incorporadoras Carrilho e Exata convergiram na aprendizagem motivada por variações 

no sistema financeiro e por novos concorrentes. Nos dois casos foi constatado que os gestores 

procuram evoluir profissionalmente na mesma velocidade em que as condições de financiamento 

no mercado imobiliário evoluem. Até três, quatro anos atrás, os gestores trabalhavam com 

financiamento próprio. No entanto, o mercado financeiro mudou e os bancos passaram a oferecer 

financiamentos imobiliários muito mais atrativos, o que obrigou os gestores a aprenderem a atuar 

diante desse novo panorama de compra e venda de imóveis. Os novos concorrentes são as 

grandes empresas de outros Estados que estão entrando no mercado pernambucano. Os gestores 

precisam, então, aprender novas estratégias de marketing e vendas, por exemplo, para 

enfrentarem a nova concorrência. 

A AWM se distinguiu das demais empresas na categoria que aponta a importância de ter 

passado por uma experiência em outra incorporadora e não poder utilizar todo o potencial 

gerencial do gestor na empresa. Os gerentes galgaram todos os cargos possíveis dentro da 

empresa, mas não puderam assumir aquele que mais almejavam: o controle total da 

incorporadora. Contudo, tiveram a possibilidade de aprender tudo o que podiam sobre o 

funcionamento de uma construtora (inclusive como incentivo dos seus chefes) e fundaram a sua 

própria empresa. 

Outra distinção que surgiu nas categorias foi no caso Carrilho. Os gestores afirmaram que 

não só aprenderam com as experiências em outros cargos para conseguirem chegar ao cargo 

atual, mas que também aprenderam e estão aprendendo várias coisas sobre „ser gestor‟ por 

ocuparem tal cargo. 

Na categoria geral aprendizagem por meio de redes de relacionamentos, houve 

convergência total das categorias específicas dos casos. Os gestores alegaram que as interações 

estabelecidas no dia-a-dia do trabalho, sejam elas informais ou formais, são importantes fontes de 

aprendizagem. Isso por que tais interações costumam gerar troca de experiências, e o 

compartilhamento de experiências gera um ciclo de aprendizagem constante, com patrões 
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aprendendo a partir da experiência de um mestre-de-obras ou de um servente. Foi ressaltado 

pelos gestores que o mais importante é prestar atenção (refletir) em todas essas experiências que 

ocorrem ao seu redor e conseguir extrair delas aprendizados importantes. 

As relações sociais, que ocorrem tanto fora quanto dentro do ambiente de trabalho, 

também foram apontadas pelos gestores como experiências geradoras de aprendizagem. Fazer 

parte de uma associação de construtores ou ter conversas formais ou informais com especialistas 

da área proporcionam uma constante atualização dos conhecimentos dos gestores, que aprendem 

a partir dessas vivências sociais. 

No que tange à aprendizagem por meio da prática reflexiva, os três casos convergiram em 

duas categorias específicas. A primeira foi a importância de aprender refletindo sobre a 

experiência de terceiros. Os gestores ressaltaram que observar as ações dos outros ao seu redor é 

de muita valia, seja um concorrente, seja um empregado. Se um concorrente pratica um mau 

negócio, os gestores refletem sobre essa experiência vivida pela outro e aprendem a não tomar o 

mesmo caminho. E se o concorrente teve uma idéia muito boa, os gestores procuram refletir 

sobre a mesma e aprender não só a fazer igual, mas a fazer melhor. 

A segunda convergência foi na aprendizagem por meio da reflexão-sobre-a-ação. Os 

gestores alegam que não possuem tempo para refletir sobre suas experiências no momento em 

que elas acontecem ou logo depois. Normalmente, costumam refletir algum tempo depois, seja no 

fim do expediente, seja em casa, no fim-de-semana, quando estão com mais tempo para pensar.  

Os casos AWM e Exata convergiram na categoria reflexão-antes-da-ação, pois seus 

gestores costumam analisar uma situação antes que ela aconteça. Se o gestor está indo para uma 

reunião importante, na qual temas cruciais para o futuro da empresa serão discutidos, antes de 

encarar tal experiência ele procura aprender sobre o tema refletindo sobre o que poderá acontecer 

caso as decisões A ou B sejam tomadas. Dessa forma, não é pego desprevenido, não precisando 

adiar a reflexão sobre a experiência.  

No que tange à reflexão-na-ação, a autora optou por não considerar a breve fala do gestor 

do caso AWM como uma afirmação da existência da reflexão-na-ação como fonte de 

aprendizagem no ambiente de trabalho. O gestor afirmou aprender no dia-a-dia por meio da 

reflexão-na-ação, além dos demais momentos de reflexão. No entanto, como já discutido 

anteriormente, não é possível afirmar que tal reflexão realmente acontece, pois a fala do gestor 

não é detalhada. Além disso, a pesquisadora acredita que a melhor maneira de se conseguir 
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observar tal fenômeno é por meio do uso intenso da técnica da observação. Como as observações 

da pesquisadora foram limitadas, optou-se por não considerar a reflexão-na-ação como fonte de 

aprendizado nesses resultados. Porém, a pesquisadora acredita que tal informação deve ser 

mencionada, uma vez que surgiu na análise do caso. 

A Carrilho se distinguiu das demais empresas na categoria aprendizagem por meio de 

reflexões sobre experiências passadas. A pesquisadora considera que tal categoria estava 

implícita na fala dos gestores das outras empresas, mas como os gestores da Carrilho foram os 

únicos a verbalizar tal prática, considerou-se mais apropriado citá-la apenas no caso Carrilho. A 

diferença de refletir sobre-a-ação e refletir sobre as experiências passadas é que a primeira 

situação implica em experiências recentes e a segunda se refere a todas as experiências já vividas 

pelo gestor ao longo de sua vida. Portanto, os gestores consideram importante estar sempre 

refletindo sobre tudo o que já passaram para estar sempre aprendendo com essas „velhas‟ 

experiências. 

A última categoria geral é a da aprendizagem por meio de experiências de disjunção 

complexas, a qual só surgiu em um caso. As experiências de disjunção cotidianas foram citadas 

pelos gestores como fonte de aprendizado, uma vez que é a partir da experiência nova que se 

começa o processo reflexivo que leva à aprendizagem. No entanto, como mencionado 

anteriormente, as experiências de disjunção cotidianas não se encontram na apresentação dos 

resultados por serem um fator básico da aprendizagem. 

 Todavia, há uma diferença entre essa experiência e a reflexão-sobre-a-ação. Uma maneira 

simples de distinguir esses dois fenômenos é lembrar que os gestores sempre refletem sobre-a-

ação, mesmo que não tenha havido disjunção. Isso ocorre por que o gestor tem o intuito de 

melhorar a sua prática. Apesar de não ter tido nenhum problema durante a experiência, sem ter 

precisado postergar sua ação, seja por uso do conhecimento-em-ação ou da reflexão-na-ação, o 

gestor resolve refletir sobre-a-ação para decidir se fez certo, errado, ou se poderia ter sido melhor. 

Já a disjunção força a reflexão sobre-a-ação ou o ato de ignorar o aprendizado. 

Nos casos em que ocorreu a experiência de disjunção complexa, o aprendizado foi 

rejeitado pelos gestores, que preferiram tomar para si um novo aprendizado. Ao invés de 

aprenderem que a morte é inevitável ou que não se pode fazer nada frente a uma doença grave, os 

gestores preferiram aprender que é possível se relacionar com pessoas que, apesar de possuírem 
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diferentes temperamentos, estão vivas e dispostas a aprender e ensinar. Também aprenderam que 

é possível superar os desafios do trabalho, mesmo que não seja da forma ideal. 

 

4.4.2 Contribuição da aprendizagem para a atuação profissional dos 

gestores 

Para responder ao objetivo específico b do estudo, foi elaborado o Quadro 7, o qual indica 

que delegar tarefas, estimular os funcionários a aprenderem, adotar rotinas e procedimentos, 

saber identificar perfis profissionais e passar por experiências de disjunção complexas 

contribuíram para a prática profissional dos gestores. 

 

      Categorias 

 

 

Casos 

Delegar 

tarefas 

Estimular os 

funcionários a 

aprenderem 

Adotar rotinas e 

procedimentos 

Identificar 

perfis 

profissionais 

Passar por 

experiências de 

disjunção 

complexas 

AWM  X X X X 

Carrilho X X    

Exata X  X   

Quadro 7: Como a aprendizagem atuou na prática profissional dos gestores. 

Fonte: Autora. 

 

O Quadro 7 mostra que nenhuma das categorias que surgiram durante a análise de cada 

caso está presente nos três casos. Como já mencionado anteriormente, o quadro apresenta 

aspectos das categorias que foram construídas em cada um dos casos desenvolvidos. Tais 

aspectos foram discutidos nas seções anteriores e não são necessariamente iguais em todos os 

casos. O estímulo à aprendizagem e a delegação de tarefas por parte dos gestores são categorias 

que já eram esperadas pela pesquisadora devido à literatura estudada.  

Todavia, foi com grande surpresa que a pesquisadora viu surgir a categoria de adoção de 

rotinas e procedimentos. Apesar de essa categoria não ter surgido em um dos casos, nos outros 

dois ela apareceu com bastante ênfase, sendo considerada pelos gestores não só uma maneira de 

não ficar defasados em relação ao mercado como também uma maneira de conquistar os clientes 

por meio de uma „marca‟. A seguir, o Quadro 8 revela os aspectos encontrados nas categorias 

gerais.  
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Casos 

Categorias 

AWM Carrilho Exata 

Delegar tarefas  Delegar tarefas Delegar tarefas 

Estimular os 

funcionários a 

aprenderem 

Importância de incentivar 

os funcionários a 

aprenderem 

Importância de incentivar 

os funcionários a 

aprenderem 

 

Adotar rotinas e 

procedimentos 

 

Importância de aprender 

por meio de certificações, 

como a ISO 9001 

 Importância de aprender 

por meio de certificações, 

como a ISO 9001 

Identificar perfis 

profissionais 

Saber distinguir dentre os 

diferentes perfis dos 

profissionais para que 

ocupem a função mais 

adequada 

  

Passar por 

experiências de 

disjunção 

complexas 

Prática profissional 

influenciada pela 

experiência de disjunção 

complexa 

  

Quadro 8: Aspectos das categorias do objetivo b. 

Fonte: Autora. 

 

Estimular os funcionários a aprenderem dentro da empresa é um aspecto praticado pelos 

gestores de dois casos analisados. Os gestores têm noção de que não adianta querer que a 

empresa evolua em todos os aspectos possíveis se eles guardam todo o conhecimento para si 

próprios ou não são capazes de incentivar os funcionários a andarem com as próprias pernas. 

Entretanto, foi preciso passar por diversas experiências, como atuar em diferentes funções ou 

áreas de trabalho para que os gestores aprendessem que é preciso incentivar a aprendizagem 

dentro da empresa para que seus funcionários consigam progredir profissionalmente. São as 

pessoas que fazem as empresas, então maiores são as chances da empresa evoluir no mercado se 

seus funcionários evoluem como profissionais. 

A pesquisadora acredita que o incentivo à aprendizagem também é um caminho para a 

capacidade de delegar tarefas. Ao possuir um profissional mais qualificado pela aprendizagem, o 

gestor tem mais confiança em delegar tarefas mais complexas e ficar apenas supervisionando, 

pois os impactos gerados pela execução de tais tarefas poderão ser maiores, tanto de uma maneira 

positiva quanto de uma maneira negativa.  Ao incentivar o funcionário a gerenciar, o gestor não 

só está conseguindo ter mais tempo para se dedicar a outras tarefas, mas também está elevando a 

auto-estima do empregado, que se sente valorizado e passa a corresponder ainda mais às 

expectativas do chefe. 
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Duas categorias específicas surgiram no caso AWM em distinção aos demais casos. A 

primeira trata-se da habilidade do gestor em conseguir identificar o perfil de cada funcionário 

para que o mesmo seja alocado na função que é mais apropriada às suas características 

profissionais. Os gestores da AWM aprenderam por meio das experiências de suas vidas 

profissionais que não adianta querer, por exemplo, promover um empregado a um cargo de 

chefia, no qual são necessárias habilidades de comunicação, se o empregado tem como expertise 

apenas o trabalho braçal. O gestor estará, assim, perdendo um ótimo operário para ganhar um 

péssimo ou medíocre gerente. Na prática destes gestores, é preciso saber colocar cada funcionário 

em seu devido cargo, sabendo quando ele está pronto para ser promovido ou sabendo quando ele 

não está apresentando um desempenho satisfatório naquela função, mas que poderá apresentar em 

outra.  

A adoção de rotinas e procedimentos previamente estipulados por empresas que fornecem 

certificação de qualidade, como a certificação ISO, foi apontada pelos gestores de duas empresas 

como sendo importantes para a aprendizagem. Os gerentes relataram que aprenderam a trabalhar 

de uma forma mais eficiente e prática ao adotarem as normas da ISO 9001. Assim, suas práticas 

profissionais foram diretamente afetadas por essa aprendizagem, pois o gestor passa a lidar com 

novas rotinas de trabalho e deixa de fazer algumas atividades que fazia antes e que não davam o 

resultado esperado, assim como passa a adotar novos procedimentos de trabalho. 

A segunda categoria da AWM que distingue dos demais casos diz respeito aos gestores 

passarem por experiências de disjunção complexas. Responder a esse tipo de experiência faz com 

que os gestores adquiram determinados aprendizados que possuem uma grande probabilidade de 

virem, um dia, a influir em suas práticas profissionais. Aprender a superar obstáculos sem desistir 

no meio do caminho é o que os gestores aprendem com mais freqüência ao passarem por 

experiências de disjunção mais graves. E esse aprendizado influencia a prática profissional na 

medida em que deixa o gestor mais cauteloso ao se deparar com experiências difíceis. Ao invés 

de tomar uma decisão afobada, só por que tem que tomar a decisão, o gestor passa a postergar 

suas decisões para que possa refletir sobre o melhor caminho a ser tomado naquela determinada 

situação. 
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5 Discussão dos resultados 

Neste capítulo será apresentada a discussão dos resultados com o objetivo de mostrar 

como os resultados deste estudo se inserem ou contribuem para o conhecimento das áreas 

estudadas.  

Primeiramente, é manifesto neste estudo que os indivíduos aprendem por meio de 

experiências e reflexões, e esta é a abordagem filosófica que a pesquisadora segue. Destarte, foi 

realizada uma pesquisa sobre como ocorre a aprendizagem por meio de experiências e reflexões, 

e não sobre se ocorre tal aprendizagem. Esclarecida esta questão, resta mostrar como a 

aprendizagem dos gestores acontece por meio da vivência e reflexão das experiências pelas quais 

eles passam. 

Candy (1991) afirma que a aprendizagem consiste em um processo de construção de 

significado pelo indivíduo que está inserido em um contexto de interação social com outros 

indivíduos. O sujeito utiliza os conhecimentos que já possui para compreender as experiências 

resultantes dessa interação social. Essa compreensão ocorre por meio da reflexão sobre a 

experiência e é construída socialmente, apesar de cada indivíduo possuir um significado único 

sobre a mesma experiência. Em outras palavras, isso quer dizer que o indivíduo atribui à 

experiência um significado único, só seu, que resulta em um aprendizado também único. No 

entanto, essa singularidade do significado está dentro de uma variação sobre o mesmo e que é 

construída socialmente. Portanto, apesar de único, o aprendizado do indivíduo está inserido em 

um contexto delimitado de significados, sendo uma pequena variação do significado aceito 

socialmente. Ou seja, a interpretação de uma experiência é um fenômeno social, e não individual 

(JARVIS, 1987). 

Os gestores analisados neste estudo corroboram com essa abordagem da aprendizagem, 

uma vez que constroem seus significados de maneira única e inseridos em um contexto social que 

aceita tais significados. Tal fato foi evidenciado na medida em que as percepções dos gestores 

sobre suas aprendizagens no contexto prático-social iam convergindo de uma forma geral 

delimitada e apresentando particularidades que as tornavam únicas. A pesquisadora considera, 

então, que o presente estudo contribui para reforçar a teoria de que a aprendizagem é uma 

construção única e social de significados que ocorre a partir de uma experiência, ao contrário da 
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teoria behaviorista, por exemplo, que apresenta a aprendizagem como uma mudança de 

comportamento do indivíduo por meio de estímulos externos direcionados. 

As experiências passadas, tanto as que ocorreram no contexto profissional como no 

pessoal, foram apontadas pelos gestores como sendo de vital importância no processo de 

aprendizagem, uma vez que haviam lhes fornecido aprendizagens que os tornaram capazes de 

evoluir não só como gestores, mas como pessoas. Tais experiências também os ajudaram a lidar 

com experiências do presente, uma vez que eram iguais ou possuíam alguma semelhança com as 

experiências do momento. Este achado do estudo ratifica os dois princípios básicos que 

caracterizam uma experiência educativa e que são apontados por Dewey (1976) em sua obra: o 

princípio da continuidade, que afirma que todas as experiências não só possuem características 

das experiências passadas como se prolongam nas experiências subseqüentes, e o princípio da 

interação, que sustenta que uma experiência só pode ocorrer se o sujeito estiver inserido em um 

contexto de interação social.  

Portanto, os gestores puderam aprender com as experiências passadas não só por que as 

mesmas possuem laços com as do presente e as do futuro, mas também por que eles estavam 

inseridos em algum tipo de ambiente – profissional, pessoal ou outro qualquer – que lhes permitia 

interagir com outros indivíduos. Este resultado também ratifica outro aspecto da aprendizagem 

apontado não só por Dewey (1976), mas também por Argyris (1991), Boud e Walker (1990), 

Jarvis (1987; 2006), Kolb (1976) e Schön (1983): os indivíduos possuem um estoque de 

conhecimentos que os ajudam a lidar com experiências corriqueiras e experiências novas. 

O estoque de conhecimentos do indivíduo é resultante das interações com experiências 

prévias que vão sendo acumuladas durante sua vida. De posse deste estoque, o sujeito é capaz de 

responder a experiências cotidianas de maneira quase que automática, uma vez que elas são 

tomadas como certas. No entanto, tomar experiências como certas a partir do estoque de 

conhecimentos não implica em aprendizagem, uma vez que não acrescenta conhecimento ao 

estoque. O que ocorre é um aumento de confiança por parte do indivíduo em lidar com 

experiências corriqueiras. Essa situação de uso do estoque de conhecimentos foi observada no 

trabalho dos gestores deste estudo. No dia-a-dia do trabalho, os gestores não refletiam sobre as 

experiências que estavam vivendo. Seus estoques de conhecimentos eram utilizados para 

responder de imediato às situações cotidianas. 
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Jarvis (1987; 2006) afirma que para que o sujeito possa aprender, é preciso haver uma 

disjunção entre seu estoque de conhecimentos e a experiência que precisa enfrentar. Quando o 

indivíduo vive em harmonia com o mundo significa que ele não está em processo de 

aprendizagem, pois é preciso haver algum tipo de disjunção entre o sujeito e o mundo para que 

ele aprenda. Sem disjunção não há novas experiências para se refletir. Há uma presunção de que 

o mundo é cíclico, e o que aconteceu no passado irá acontecer agora e no futuro, com a história se 

repetindo (JARVIS, 2006). Quando não consegue responder de imediato a uma experiência, o 

indivíduo precisa refletir sobre aquilo que já sabe e sobre o que está acontecendo. A reflexão fará 

com que o indivíduo construa novos significados e aprenda com a nova experiência. Jarvis (2006) 

ressalta que também pode ocorrer de o indivíduo rejeitar o aprendizado resultante da reflexão e 

criar um novo aprendizado. Outra situação que pode ocorrer é o indivíduo não querer aprender 

com a experiência, sendo provável que aprenda sem perceber, de maneira incidental.     

Mais uma vez os resultados da presente pesquisa corroboram com a teoria utilizada. Os 

gestores afirmaram que não costumavam refletir sobre as experiências no dia-a-dia do trabalho, 

realizando suas atividades de maneira “automática”. Esse resultado do estudo é um exemplo que 

fortalece a teoria do uso do estoque de conhecimentos ou conhecimento-em-ação (SCHÖN, 

1983) para responder a experiências cotidianas sem que seja gerado algum aprendizado. Como os 

gestores também declararam passar por experiências novas e aprender, é ratificada a teoria de que 

o indivíduo está em constante aprendizado por estar em um contexto gerador de experiências. 

No que concerne às experiências de disjunção, foram encontrados dois resultados nos 

dados analisados. O primeiro aponta a vivência de experiências de disjunção no dia-a-dia dos 

gestores, pois, como afirmado acima, se os gestores estão aprendendo é porque estão passando 

por experiências de disjunção. Isso é um fator básico da aprendizagem pela experiência e por este 

motivo esse primeiro tipo de experiência de disjunção não foi considerado nos resultados dos 

casos. Os gestores alegaram que não conseguiam responder a tais experiências no momento em 

que aconteciam, sendo preciso postergar uma decisão sobre a experiência para que fosse possível 

que eles refletissem sobre a mesma e conseguissem atribuir a ela algum significado. Dessa forma, 

um novo aprendizado era construído e o estoque de conhecimento era reforçado. Esse primeiro 

resultado fortalece a teoria da aprendizagem pela experiência e pela prática reflexiva. 

O segundo resultado encontrado mostrou que além das experiências de disjunção 

cotidianas, os gestores também aprendiam com o que a pesquisadora decidiu chamar de disjunção 
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complexa. Como mencionado anteriormente, uma experiência de disjunção pode levar à negação 

do aprendizado conseguido, gerando um novo aprendizado. Dois gestores deste estudo afirmaram 

ter passado por experiências de disjunção complexas em seus contextos familiares. Os gestores 

não conseguiram aceitar o resultado da experiência e tiraram para si um novo aprendizado, que 

consistia em aprender a superar obstáculos e ter uma mente mais aberta a diferentes pessoas com 

diferentes personalidades. 

No exemplo de Mirinda, a experiência resultou em uma aprendizagem de que o indivíduo 

pode morrer a qualquer momento e que não se pode fazer nada a respeito disso. O diretor rejeitou 

essa aprendizagem e construiu uma outra. Por meio dessa experiência, ele aprendeu que é 

possível se relacionar socialmente e profissionalmente com pessoa que possuem temperamentos 

distintos do seu. Também aprendeu que essas pessoas podem ter algo a lhe ensinar. Apesar de ter 

ocorrido em um contexto familiar, o aprendizado resultante de tais experiências influenciou 

diretamente a prática profissional dos gestores. Mais uma vez os resultados do estudo 

fortaleceram a literatura. 

Apesar de ter ocorrido em um contexto familiar, o aprendizado resultante de tais 

experiências influenciou diretamente a prática profissional dos gestores. Mais uma vez os 

resultados do estudo fortaleceram a literatura. 

Outro resultado do estudo mostrou que os gestores também aprendem por meio de 

experiências de terceiros. Os gestores refletem sobre uma atitude ou uma situação que alguém 

vive (concorrente, colega, subordinado, etc.) e seu resultado e aprendem algo com isso. Podem 

aprender a não tomar o mesmo tipo de atitude, uma vez que o resultado foi negativo. Ou podem 

aprender que estão defasados, pois o que o concorrente fez é algo muito bom e que eles ainda não 

têm condição de fazer, dentre várias possibilidades de aprendizado. Esse resultado encontrado 

confirma o que Argyris (1991) prega sobre a aprendizagem de profissionais: aprender significa 

saber refletir não só sobre os próprios comportamentos, mas também sobre os dos outros ao seu 

redor para que possíveis problemas sejam detectados e a prática que os gerou seja modificada. 

Tal resultado também foi encontrado por Melo (2005a), que afirma que as interações 

exercidas pelos gestores no dia-a-dia do trabalho “possibilitam que as pessoas aprendam umas 

com as outras” (MELO, 2005a, p. 126). A troca de experiências gera uma reflexão sobre o ato de 

aprender, assim como a observação das experiências vividas por outrem constituem fonte rica de 
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aprendizado. Também Didier (2008) teve como resultado do seu estudo que os gestores 

aprendem a partir de observações que fazem de seus clientes.  

Os gestores demonstraram, tanto por meio das falas como por meio das atitudes 

observadas, que o dia-a-dia do seu trabalho é muito dinâmico, pois precisam tomar decisões 

rápidas, exercer atividades fragmentadas devido à falta de tempo para se dedicar completamente 

a uma tarefa e delegar tarefas que não têm tempo para resolver. Os gestores demonstraram estar 

atentos a mais de uma tarefa ao mesmo tempo, como participar de uma reunião e resolver um 

problema que lhe é apresentado por um funcionário não participante da reunião. Suas falas são 

permeadas de “não tenho tempo” e “preciso agir rápido” e não correspondem à visão de que os 

gestores são planejadores reflexivos. 

Estes resultados fortalecem os pressupostos de Kotter (2000) e Mintzberg (1986) sobre a 

dinamicidade e fragmentação do trabalho do gerente e vão de encontro à teoria de Stewart (1982) 

de que essas características não são verdadeiras em todos os trabalhos gerenciais e que podem ser 

apenas uma questão de escolha por parte dos gerentes. Os gestores demonstraram que fragmentar 

atividades e delegar tarefas não é uma questão de escolha, mas de necessidade devido à grande 

quantidade de responsabilidades que possuem em relação ao tempo real de que dispõem. Dessa 

forma, os resultados mostraram que mesmo os gestores mais centralizadores precisam delegar 

tarefas a outros funcionários. 

Os gestores declararam que delegam tarefas não só por que não possuem tempo para 

cumprir com todas as suas atividades, mas também por que consideram importante incentivar os 

funcionários a aprenderem. Esse incentivo ocorre por que os funcionários precisam se atualizar se 

quiserem ser encarregados de tarefas que exigem mais responsabilidade e habilidades 

intelectuais. Com este resultado é possível ratificar os pressupostos de Mintzberg (1986) de que 

os gestores exercem diversos papéis na organização. 

Mintzberg (1986) aponta a existência de dez papéis que não podem ser separados por 

formarem um todo integrado. No entanto, admite que os gestores podem possuir características 

intrínsecas que podem favorecer mais um grupo de papéis do que outro. Os resultados deste 

estudo mostraram que entre os gestores predominam os papéis interpessoais, os quais dizem 

respeito às funções de chefe, líder e contato. Os gestores possuem uma imagem forte de chefe 

frente aos subordinados, além de praticarem o contato contínuo com os empregados por meio de 

incentivos e motivações para o aprendizado. 
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Kotter (2001) e Bryman (2004), em seus estudos sobre liderança, deixam claro que o líder 

não é necessariamente o indivíduo designado a um cargo de liderança. Kotter (2001) também 

lembra que a liderança deve estar presente na empresa em conjunto com o gerenciamento, pois as 

duas atividades são complementares. O autor afirma que é preciso saber identificar os indivíduos 

que estão aptos a executar os papéis de líder e gerente.  Assim, um dos resultados do estudo 

corrobora a alegação dos dois estudiosos. Tal resultado aponta que os gestores estão preocupados 

em aprender a identificar os diferentes perfis profissionais que os indivíduos possuem para que os 

possam designar às funções adequadas. Os gestores aprenderam que é importante observar as 

características profissionais dos sujeitos e praticam esse aprendizado em suas empresas antes de 

fazer uma mudança de cargo ou mesmo uma contratação. 

Possuir uma boa rede de relacionamentos foi um dos resultados encontrados neste estudo 

no que concerne a fontes de aprendizado e trabalho de gerentes. Os gestores ressaltaram a 

importância de se possuir uma boa rede de contatos fora da empresa como forma de ter mais 

acesso ao mercado, adquirir novos aprendizados, conseguir opiniões de especialistas sobre algum 

problema, em suma, conseguir dar andamento ao seu trabalho por meio de contatos externos. 

Também lembraram que as interações internas também são fundamentais para que possam fazer 

seu trabalho e manter a empresa funcionando. Os gestores indicaram que é preciso manter um 

contato mais próximo aos empregados e estar atento às suas opiniões, sugestões e reclamações, 

não só para aprender com eles, mas também para disseminar o aprendizado na empresa. 

Novamente um resultado deste estudo confirma uma teoria utilizada. Mintzberg (1986) e 

Kotter (2000) afirmam que os gerentes precisam se esforçar para construir uma rede de 

relacionamentos que possua pessoas necessárias ao cumprimento do seu cronograma de 

trabalhos. Quanto mais diversas forem as pessoas ligadas à rede, maiores são as chances de os 

gestores conseguirem informações externas que são cruciais ao seu trabalho, como a captação de 

um terreno ou a descoberta de que determinada área não possui um bom solo para construção de 

edifícios. 

Ainda no que diz respeito ao trabalho do gestor, foram encontrados resultados 

interessantes em relação à prática reflexiva. Schön (1983) afirma que os profissionais não só 

refletem no ambiente de trabalho como também refletem durante a execução de determinada 

ação. Isso é o que ele chama de reflexão-na-ação, que é a capacidade que o gestor tem de refletir 

e aprender sobre uma nova experiência enquanto a vivencia. Já o conhecimento-em-ação é o 
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processo de tomar as experiências diárias como certas e executá-las de maneira automática por 

meio do uso do estoque de conhecimentos. Os resultados deste estudo mostram que os gestores 

fazem uso constante do conhecimento-em-ação. No entanto, como já mencionado, não é possível 

afirmar se os gestores praticam ou não a reflexão-na-ação, pois os resultados foram encontrados 

por meio de entrevistas e observações limitadas. A pesquisadora acredita que apenas com o uso 

de uma técnica intensa da observação é que seja possível determinar se os gestores fazem ou não 

uso da reflexão-na-ação. Dessa forma, o presente estudo não teve condições de apresentar 

resultados conclusivos sobre o uso de tal processo reflexivo. 

Schön (1983) e Boud e Walker (1990) também evidenciam a reflexão-sobre-a-ação como 

outra maneira importante de aprendizagem pela reflexão por parte dos profissionais. Schön 

(1983) ressalta que os profissionais precisam ter consciência da importância da reflexão para que 

possam aprender e defende o uso da prática reflexiva. Tal prática é uma maneira de os gerentes 

não só terem consciência da própria reflexão e conseqüente aprendizagem, mas também de 

fazerem uso intencional da reflexão na prática profissional. Os resultados mostraram que os 

gestores fazem uso intenso da reflexão-sobre-a-ação. 

Refletindo sobre as experiências pelas quais passaram recentemente no trabalho, os 

gestores afirmam aprender com os próprios erros e acertos. Também buscam, com essa reflexão, 

melhorar práticas que já são adotadas e eliminar vícios de atitudes. No entanto, os resultados 

mostram que os gestores não chegam a realizar a prática reflexiva da maneira como é 

recomendada por Schön (1983), pois não enxergam a reflexão como algo intrínseco à prática e 

que precisa ser exercitado todos os dias, o tempo todo. 

Outro resultado interessante diz respeito à reflexão-antes-da-ação. Se tal reflexão fosse 

um fato constante no dia-a-dia do trabalho gerencial, poderia ser chamado de prática reflexiva. 

Contudo, os gestores demonstraram refletir antes da experiência apenas em determinadas 

situações, como antes de ir para uma reunião importante. Eles afirmaram ser necessária a reflexão 

prévia para que possam responder à experiência no momento em que ela acontece, sem que seja 

preciso postergar alguma decisão. Dessa forma, se preparam de várias maneiras possíveis para 

chegarem à reunião cientes de como irão agir.  

A pesquisadora não encontrou na literatura da aprendizagem de gestores algo sobre a 

reflexão-antes-da-ação. Dessa forma, esse resultado pode ser uma contribuição do presente 

estudo para o conhecimento da área. Após conseguir este resultado, a pesquisadora procurou 
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estudos que tratassem do tema em outras áreas, mas encontrou apenas citações em estudos de 

psicologia e pedagogia sobre dois autores que tratam do tema nestas áreas mencionadas: 

Zacharias e Salgueiro. Outra área que poderia tratar deste tipo de reflexão é a da estratégia. 

Scopel, Lewandovski e Andrade (2005) fizeram um estudo sobre a influência do fator 

psicológico no desempenho de atletas. Ao discorrerem sobre indivíduos extrovertidos e 

introvertidos, alegam, com base em Zacharias (2000 apud SCOPEL; LEWANDOVSKI; 

ANDRADE, 2005) que pessoas introvertidas tendem a refletir antes da ação, pois buscam 

compreender a realidade antes de tomarem qualquer posicionamento acerca da mesma. Já Dal-

forno (2003) estudou a inclusão de alunos especiais nas classes de ensino médio e a conseqüente 

prática pedagógica que os professores possuem e que deveriam possuir. Dal-forno (2003) cita 

Salgueiro (1998 apud DAL-FORNO, 2003) ao afirmar que o indivíduo precisa refletir antes da 

ação quando se encontra frente a problemas do cotidiano, pois é necessário que consiga se 

preparar para as novas experiências. 

Portanto, a pesquisadora acredita que o resultado encontrado no presente estudo é uma 

contribuição para a educação de adultos inseridos no contexto da prática gerencial, pois a 

reflexão-antes-da-ação foi estudada em contextos diferentes, relativos ao estado psicológico de 

esportistas e em relação à prática profissional de professores com alunos especiais. O que Schön 

(1983) e Argyris (1991) abordam é a prática reflexiva, que é uma prática constante da reflexão e 

que não foi o resultado encontrado aqui. Os gestores refletem antes-da-ação em ocasiões 

específicas, não fazendo disso uma constante do dia-a-dia do trabalho. 

Um dos resultados encontrados diz respeito à aprendizagem formal, por meio de cursos e 

treinamentos, que é uma área da literatura que não foi utilizada no presente estudo. Os gestores 

indicaram que a adoção de rotinas e procedimentos por meio de certificações (como a ISO) é uma 

importante fonte de aprendizado para o dia-a-dia do trabalho, proporcionando uma mudança 

positiva em suas práticas profissionais. Os gestores aprenderam a executar tarefas de formas mais 

simples e eficientes, além de terem disseminado um padrão de aprendizagem, e 

conseqüentemente de atuação, na empresa. A pesquisadora, apesar de não ter utilizado uma 

literatura específica da área, optou por evidenciar tal resultado, uma vez que os resultados deste 

estudo emergiram dos dados em forma de categorias e padrões, não sendo uma escolha da 

pesquisadora. 
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A educação formal aparece como um fator importante na aprendizagem dos gestores no 

estudo de Silva (2008). No entanto, Não é possível afirmar que a aprendizagem dos gestores 

ocorre mais de maneira informal do que com base em treinamento e em educação formal, como 

ocorreu no estudo de Lucena (2001). Afinal, não foi objetivo deste estudo comparar a educação 

formal com a educação informal. E mesmo com o surgimento do treinamento profissional nos 

resultados não é possível mensurar o peso que o mesmo exerce em relação à educação informal. 

Outro resultado encontrado também pertence a uma área cuja literatura não foi utilizada 

pela pesquisadora, pois não era de seu interesse fazer tal estudo. O resultado encontrado mostra 

que os gestores aprendem por meio da atenção às variações do sistema financeiro e aos novos 

concorrentes, o que indica que aprendem por meio de estratégias. Os gestores enfatizaram o fato 

de terem sido “abandonados” pelos bancos, que faziam os financiamentos imobiliários que 

permitiam que os clientes pudessem pagar para ter um imóvel. Desta forma, precisaram aprender 

a vender sem o intermédio dos bancos, aprendendo também a formular um financiamento próprio 

com vistas a conseguir recuperar os clientes. Recentemente, os bancos voltaram a oferecer 

financiamentos. Como os gestores já estavam imersos na fórmula do financiamento próprio, 

precisaram aprender novamente a trabalhar com financiamentos bancários. 

Um resultado que também pertence à área da estratégia é a aprendizagem motivada pelo 

surgimento de novos concorrentes. Os gestores se mostraram preocupados em aprender a lidar 

com as estratégias de mercado que as grandes construtoras de outros Estados estão trazendo para 

Pernambuco. Eles afirmaram que é preciso estar atentos às mudanças que ocorrem no mercado 

para aprender com elas e não ficarem defasados em relação aos concorrentes. 

Esta discussão dos resultados procurou mostrar como os resultados do presente estudo 

contribuem para o conhecimento das áreas estudadas. A maior parte dos resultados convergiu 

com as teorias apresentadas, reforçando-as e comprovando que as especificidades da 

aprendizagem pela experiência e pela prática reflexiva e da aprendizagem no ambiente de 

trabalho dos gestores também ocorrem em empresas de médio porte e em realidades distintas, 

como a brasileira e a do setor de incorporação. Algumas especificidades destas literaturas não 

puderam ser comprovadas pelo estudo por não ter sido utilizada uma técnica de observação 

intensa do fenômeno e por realmente não condizerem com aquilo que a literatura prega. 

Os pontos de divergência com a literatura são interessantes, pois incentivam uma 

continuidade do estudo com o foco nestas divergências para que se entenda por que não 
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ocorreram como a literatura ditava. Será pela diferença das realidades estudadas? Ou será que 

está ocorrendo uma mudança de comportamento e os estudos precisam ser revistos? Infelizmente 

estas perguntas não puderam ser respondidas pelo presente estudo, mas podem dar origem a 

outros estudos. 

E o resultado que deveria estar dentro da literatura, mas não é encontrado na mesma, é 

talvez o mais interessante dos resultados. O fenômeno encontrado já existe na literatura da 

psicologia e da pedagogia, mas não foi encontrado na área de conhecimento de aprendizagem 

gerencial. Dessa forma, a reflexão-antes-da-ação passa a ser uma contribuição deste estudo para o 

conhecimento da área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 125 

6 Conclusões, implicações e recomendações 

Nesse Capítulo serão apresentadas as conclusões do presente estudo, que buscou 

compreender como ocorre a aprendizagem de gestores de empresas de incorporação da RMR por 

meio de experiências e reflexões e como essa aprendizagem contribui para a sua atuação 

profissional. Em seguida, serão apresentadas algumas implicações que este estudo pode ter para a 

prática gerencial. Por fim, serão feitas algumas recomendações para futuros trabalhos na área de 

aprendizagem de gestores. 

6.1 Conclusões 

Serão apresentadas nesta seção as conclusões a que se chegou por meio deste estudo 

qualitativo de múltiplos casos. As conclusões correspondem aos dois objetivos específicos da 

pesquisa e são uma síntese dos resultados comentados. 

Em relação ao primeiro objetivo específico, chegou-se à conclusão de que os gestores 

aprendem por meio de experiências específicas da prática profissional, pelas redes de 

relacionamentos que constroem no dia-a-dia do trabalho, pela prática reflexiva e passando por 

experiências de disjunção extremas. 

Depois de analisados os resultados, chegou-se à conclusão de que os gestores aprendem a 

partir das quatro maneiras acima expostas. Não é possível afirmar que aspecto é mais importante 

na aprendizagem, pois todos os quatro foram citados com ênfase semelhante. O que se pode 

afirmar é que na Carrilho há uma maior especificidade no que diz respeito ao aprendizado por 

meio de experiências específicas da prática profissional, pois além de convergir em três aspectos 

com as demais empresas, ainda possui os aspectos „variações no sistema financeiro‟ e „novos 

concorrente‟ que convergem com a Exata, e a categoria „aprendizagem pelo cargo que ocupa‟, 

que se distingue das duas outras empresas.  

A aprendizagem com experiências profissionais apresentou bastante diversidade. As 

experiências familiares surgindo como experiências profissionais é um resultado que não se 

encontra em qualquer empresa, mesmo as familiares. Aprender de acordo com as variações no 

sistema financeiro de crédito imobiliário é uma experiência que não seria encontrada se o estudo 

tivesse sido conduzido há dez anos, pois naquela época o financiamento próprio já estava firmado 

como prática profissional e não se vislumbrava um retorno dos bancos. 
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A AWM possui uma maior especificidade na aprendizagem por meio da prática reflexiva, 

pois possui dois aspectos convergentes com as demais empresas, a categoria „reflexão-antes-da-

ação‟, convergente com a Exata, e a categoria „reflexão-na-ação‟, que se distingue das demais 

empresas. No entanto, a pesquisadora enfatiza, mais uma vez, que não é possível comprovar que 

ocorre a reflexão-na-ação, e não o conhecimento-em-ação, sem uma fala mais específica do 

gestor e sem a técnica de observação intensa. 

A reflexão-antes-da-ação foi um resultado que chamou a atenção por não estar presente na 

literatura da área nos termos em que aparece no presente estudo. No entanto, este tipo de reflexão 

aparece em estudos de psicologia e pedagogia. Dessa forma, é possível que o conceito de 

reflexão-antes-da-ação seja uma contribuição deste estudo para a área de aprendizagem de 

gestores. 

A importância das redes sociais e das interações dos gestores com todos os níveis da 

hierarquia da empresa e com sujeitos de fora da empresa foi enfatizada da mesma forma pelas 

três incorporadoras. Os gestores enfatizam que a interação com o mestre-de-obras é tão 

importante para o aprendizado quanto a interação com um gerente. Não existe uma aprendizagem 

melhor que a outra, pois se reportam a diferentes propósitos. Um mestre-de-obras pode ajudar o 

gestor a entender melhor a dinâmica humana do canteiro de obras e a maneira como os operários 

são incentivados a trabalhar. Já o engenheiro da obra pode passar para o gestor o aprendizado 

mais gerencial da obra. 

As experiências de disjunção são um pré-requisito para que a aprendizagem ocorra, pois 

sem disjunção há harmonia e com harmonia não há aprendizagem, visto que tudo no mundo é 

dado como certo e cíclico. No entanto, foi possível observar uma variação razoável do nível de 

intensidade das experiências de disjunção encontradas no estudo. As experiências foram muito 

complexas e deixaram os gestores sem ação, contrastando com as experiências de disjunção 

cotidianas.  

A disjunção extrema só foi encontrada no caso AWM e foi uma experiência do contexto 

pessoal, familiar. Os gestores rejeitaram a aprendizagem adquirida e formularam uma nova 

aprendizagem, que lhes permitiu continuar vivendo suas vidas e trazer para a prática profissional 

aquilo que aprenderam por fim. 

Em relação ao segundo objetivo específico, chegou-se à conclusão de que a prática 

profissional dos gestores é influenciada pela delegação de tarefas, pelo estímulo ao aprendizado 
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dos funcionários, pela adoção de rotinas e procedimentos, pela identificação de perfis 

profissionais e pela vivência de experiências de disjunção extrema. 

Estes cinco aspectos são os que predominam na prática profissional dos gestores aqui 

analisados. As ênfases que os gestores deram a estas categorias foram diferenciadas, pois nenhum 

dos aspectos foi encontrado em todas as empresas. O caso AWM apresentou uma maior 

quantidade de categorias que influenciam na prática profissional dos gestores. Distinguir os perfis 

profissionais dos empregados é uma prática muito importante, pois, assim como a delegação de 

tarefas, pode ser determinante para que o gestor consiga um impacto positivo na empresa como 

resultado da delegação de uma tarefa ou reposicionamento de um funcionário. No entanto, a 

categoria distinguir perfis só foi encontrada na AWM e a categoria delegar tarefas ocorreu apenas 

na Carrilho e na Exata. 

  Outra categoria que só ocorreu na AWM foi a prática profissional influenciada pela 

experiência de disjunção complexa que os gestores viveram. As experiências ocorreram no 

contexto familiar, mas tiveram influencia direta na atuação profissional dos gestores. Uma prática 

é a de que nada pode ser encarado como impossível. Existem experiências difíceis, mas não 

impossíveis. Portanto, para tudo há uma solução, uma resposta, mesmo que não seja a melhor. O 

que importa é possuir uma resposta satisfatória no momento da experiência e não postergar a 

decisão.  Mas não foi abordada pelas demais empresas. Outra prática é a de relacionar-se com 

indivíduos de diferentes temperamentos e aprender com eles. Não é por que um indivíduo é 

tímido e não fala muito que ele não tem nada de útil a passar.     

A adoção de rotinas e procedimentos é um resultado que não era esperado no estudo, pois 

o intuito era o de compreender as aprendizagens informais do dia-a-dia dos gestores. No entanto, 

duas empresas enfatizaram a aprendizagem por meio de normas e procedimentos fornecidos por 

certificações como a ISO como grande influenciadora na atuação profissional dos gestores. A 

prática passou a ser mais objetiva, consumindo menos tempo em cada atividade e proporcionando 

mais tempo para o gestor utilizar em outras atividades de igual ou maior importância. 

Por fim, o estímulo ao aprendizado foi um ponto abordado pelos gestores, que faziam 

questão de falar o quanto dão valor aos funcionários que querem aprender e que querem evoluir 

na função. Os gestores não conseguem imaginar suas empresas sem essas práticas. 
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6.2 Implicações para a prática 

Esta seção busca dialogar com a seção de relevância e justificativa da pesquisa. O 

primeiro ponto a ser abordado é o da contribuição deste estudo para a construção do 

conhecimento da área de aprendizagem de gerentes. A primeira contribuição é por abordar 

gerentes de uma realidade não muito estudada, que são os gerentes de empresas de incorporação. 

A segunda contribuição vem do fato de serem gerentes de empresas de médio porte, pois existe 

uma preferência por se estudar gerentes de empresas de grande porte. A terceira contribuição é 

por abordar o gerenciamento de uma maneira descritiva ao invés de prescritiva. O estudo também 

busca contribuir com a construção de conhecimento da área de aprendizagem pela experiência e 

prática reflexiva. 

Este estudo foi realizado em um momento de euforia na indústria da construção civil, que 

depois de várias crises começa a crescer novamente, e seus profissionais voltam a ganhar 

importância aos olhos do mercado. Pernambuco é um dos estados que se destaca nesse novo 

contexto, e as empresas aqui estudadas serviram para mostrar a realidade do trabalho destes 

gestores específicos. Com esse trabalho a pesquisadora espera ter ajudado a contribuir com 

informações e características do processo de aprendizagem de gestores de empresas de 

incorporação e como essa aprendizagem contribui para a formação de práticas de gestão que 

ajudam a melhorar o desenvolvimento da empresa e, conseqüentemente, da área de trabalho e da 

economia do estado de Pernambuco. 

A pesquisadora acredita que o estudo é relevante não só para a literatura específica, mas 

também para os próprios gestores de incorporadoras, tanto os que participaram do estudo quanto 

os demais. Os que participaram poderão analisar as próprias práticas, expostas aqui sob o olhar da 

pesquisadora, e perceber possíveis erros ou acertos que cometeram, podendo, assim, consertar os 

erros e aprimorar as práticas que já são boas. Já os demais gestores terão a oportunidade de 

conferir se suas práticas são semelhantes às apontadas no estudo, tendo também a oportunidade 

de refletir sobre seus próprios erros e acertos. 

A pesquisadora também acredita que o estudo pode contribuir para o aprendizado de 

gestores novatos do setor de construção civil, pois os mesmos terão a oportunidade de conhecer 

um pouco a realidade da prática gerencial e terão uma noção de como funciona uma empresa 

séria e preocupada com a segurança, qualidade de seus empreendimentos e bem-estar dos 

funcionários. 
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6.3 Recomendações para estudos futuros 

A pesquisadora acredita que, em conjunto com outros trabalhos, o presente estudo pode 

contribuir para um conhecimento mais aprofundado sobre o processo da aprendizagem de 

gestores na indústria da construção civil no Brasil. Com mais trabalhos dessa temática feitos em 

outros estados, em conjunto com trabalhos que possuem diferentes abordagens do processo de 

aprendizagem de gestores da construção civil, pode ser possível criar uma literatura mais 

específica da situação dos gestores da construção civil no país e sua contribuição para a economia 

nacional. Assim, a pesquisadora acredita que os futuros estudos poderiam se concentrar em: 

 Descrever o processo de aprendizagem de gestores de empresas de incorporação de 

diferentes tamanhos e de outros estados; 

 Descrever com mais profundidade os aspectos da prática reflexiva, enfatizando a 

observância ou não da reflexão-na-ação. É preciso saber se especificidades dos 

estudos sobre a reflexão só ocorrem em determinadas áreas profissionais ou se a 

literatura precisa ser revista no que concerne à reflexão-na-ação em contraposição 

ao conhecimento-em-ação; 

 Fornecer mais aspectos descritivos da utilização de normas e procedimentos, 

descrevendo como as organizações do setor de incorporação aprenderam, de modo a 

utilizar de maneira sistemática normas e procedimentos provenientes de 

certificações amplamente aceitas no setor da construção civil;  

 Por fim, fazer um estudo mais detalhado da reflexão-antes-da-ação na aprendizagem 

de gestores, fornecendo descrições mais acuradas do fenômeno, e criar uma teoria 

de uso desta reflexão que forneça uma distinção mais hermética em relação à teoria 

da prática reflexiva. 
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APÊNDICE A – Formulário de informações básicas 

 

a) Data: ___/___/_____ 

b) Nome: 

___________________________________________________________________ 

c) Idade: ________________ 

d) Gênero:  (  ) Masculino     (  ) Feminino 

e) Nome da empresa que gerencia: 

___________________________________________________________________ 

f) Formação: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

g) Tempo de experiência na empresa: ___________anos 

h) Tempo de experiência como gestor: ___________anos 

i) Número de pessoas que gerencia: ________________ 

j) Cargo que ocupa na empresa: ___________________________________________ 

k) Idade da empresa: _____________anos 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista 

 

1. Faça um breve histórico da empresa que o (a) senhor (a) dirige. 

2. Faça um breve histórico de sua carreira profissional, descrevendo sua evolução como 

dirigente. 

3. Descreva sucintamente suas responsabilidades. 

4. Quais cargos/funções já ocupou em sua carreira profissional? 

5. O que o (a) senhor (a) acredita ter aprendido sobre si mesmo (a) desde que assumiu o 

atual cargo? 

6. Como esse aprendizado ocorreu? 

7. De que forma essa aprendizagem interferiu em suas ações e atitudes no trabalho? 

8. Como o (a) senhor (a) classificaria a importância de seus relacionamentos pessoais para a 

sua aprendizagem? 

9. O que o (a) senhor (a) julga ser necessário para ser eficiente e bem-sucedido(a) no seu 

trabalho? 

10. Descreva as interações mais relevantes para o seu processo de aprendizagem estabelecidas 

pelo (a) senhor (a) em seu dia-a-dia no trabalho. 

11. Como o (a) senhor (a) estabeleceu essas relações? 

12. Quais são (ou foram) as pessoas que ajudam (ajudaram) o (a) senhor (a) em seu processo 

de aprendizagem? 

13. Como elas contribuem (contribuíram)? 

14. Com qual freqüência elas contribuem (contribuíram)? 

15. A quem o (a) senhor (a) recorre quando tem de tomar uma decisão mais difícil na 

empresa? 

16. Qual a importância – positiva ou negativa – que o feedback das pessoas que trabalham 

(trabalharam) com o (a) senhor (a) teve para o seu desenvolvimento profissional e sua 

aprendizagem? 

17. O (a) senhor (a) acredita ter influenciado as ações e percepções de outros membros da 

empresa? 

18. Qual a sua relação com os demais sócios/diretores da empresa? 

19. Que tipo de interação existe entre vocês? 
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20. De que forma essa interação influencia o seu aprendizado?  

21. O (a) senhor (a) poderia citar uma situação real na qual a experiência de trabalho vivida 

por um outro dirigente foi importante para o seu desempenho profissional? 

22. Com relação ao seu trabalho, o que o (a) senhor (a) aprendeu em sua função como 

sócio/diretor da empresa? 

23. De que forma o (a) senhor (a) acredita que esse aprendizado influenciou em seu 

desempenho profissional? 

24. O que o (a) senhor (a) entende como sendo aprendizagem relevante para o seu trabalho? 

25. Que fatores dificultaram sua aprendizagem até o momento? 

26. O que o (a) senhor (a) está aprendendo na atualidade em sua função de dirigente? 

27. Que papel o (a) senhor (a) atribui às experiências passadas nesse contexto? 

28. Qual o papel que o (a) senhor (a) atribui à reflexão nesse contexto? 

29. O (a) senhor (a) costuma refletir sobre suas experiências diárias? 

30. O (a) senhor (a) costuma refletir sobre experiências de terceiros? 

31. O (a) senhor (a) reflete sobre sua possível aprendizagem? 

32. O (a) senhor (a) já se encontrou diante de uma experiência/situação nova em que o senhor 

não sabia como agir? Descreva essa situação. 

33.  Quais estratégias foram utilizadas pelo (a) senhor (a) para lidar com essa nova 

situação/experiência? 

34. Como essa situação/experiência influenciou ou modificou a sua prática como dirigente? 

 


