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Resumo
Apesar do progresso no domínio do conhecimento referente à aprendizagem
enquanto processo social, a maioria dos modelos de gestão da aprendizagem parece ignorar o
papel crucial da interacção e da construção social do conhecimento na promoção de
aprendizagens efectivas e significativas. Este tipo de aprendizagem requer a criação de
ambientes sociais contextualmente ricos, cujas virtudes podem ser plenamente observadas
nas comunidades de aprendizagem. O elemento central desta concepção é facilitar a
interacção entre os indivíduos que partilhem objectivos comuns, de molde a construir um
sentimento de responsabilidade partilhada e promover o esforço colectivo na criação de
recursos e no apoio à aprendizagem. Este artigo aborda a dimensão social e cultural da gestão
da aprendizagem e ilustra as componentes fundamentais do modelo de comunidades de
aprendizagem.

1. Introdução
É possível constatar que o conceito de organização que aprende, pivot da
criatividade e capacidade organizacionais, começa já a infiltrar-se na cena educativa.
A ideia de uma organização que aprende como sendo aquela em que os indivíduos
têm a oportunidade para desenvolver a sua própria teoria de acção e que promove a
construção social de conhecimento, facilitando a aprendizagem colectiva (Senge,
1990), revela a necessidade e premência de reinventar da educação para este milénio.
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A literatura organizacional veio reforçar a literatura educativa, trazendo para
o meio educativo o interesse pelos processos e métodos organizacionais, enquanto
promotores de uma aprendizagem mais eficaz. À medida que o paradigma da
aprendizagem organizacional vai sendo abraçado pelos teóricos da educação e
introduzido no léxico educativo, o rótulo de ‘organizações que aprendem’ começa a
passar para o de ‘comunidades de aprendizagem’.
A concepção de comunidades de aprendizagem, entendidas como a estrutura
social que sustenta o trabalho de um grupo de indivíduos na prossecussão de um
objectivo comum, alberga um novo modelo de cultura e de organização educativa
que suporta a mudança em contexto educativo. Este modelo manifesta-se pelo
empenho contínuo dos intervenientes no trabalho colaborativo e pelo reforço da
capacidade de criação de elementos significativos dentro da comunidade.
É possível afirmar que a unidade central de uma comunidade de
aprendizagem é a equipa e, neste sentido, a capacidade de trabalhar e aprender a
aprender em equipa, isto é, colectivamente, são questões cruciais nas organizações
em geral e, sobretudo, nas organizações educativas.
O trabalho colaborativo no seio de comunidades de aprendizagem assenta
numa espécie de diálogo reflexivo sobre a aprendizagem, cujo objectivo é
identificar problemas e tópicos relacionados com a aprendizagem, através de
actividades de inquiry (Argyris e Schon, 1996; Hord, 1997). Consideramos que é
através da inquiry colectiva que se constrói uma comunidade de aprendizagem.
Pretendemos aqui esclarecer algumas das ideias existentes em torno da
definição, concepção e desenvolvimento de comunidades de aprendizagem,
realçando a sua importância e necessidade em contextos virtuais e deixando alguns
apontamentos para o projecto de servidores educativos baseados no modelo de
comunidades de aprendizagem.
Este artigo representa uma versão resumida de um dos Capítulos da
Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação, apresentada em Junho passado
por Ana Paula Afonso à Universidade de Coimbra, sob a orientação do Prof. Doutor
António Dias de Figueiredo.

2. Comunidades de aprendizagem
2. 1. O conceito
A reorganização do processo de ensino-aprendizagem sob a forma de
comunidades de aprendizagem não é uma ideia totalmente nova, podendo já
encontrar-se referências a este modelo nos trabalhos de autores sócio-construtivistas
como Dewey, Vygotsky e Wittegenstein (Gordin et al., s.d.).
Concebidas enquanto "groups of people engaged in intellectual interaction
for the purpose of learning" (Cross, 1998, p. 4), o interesse gerado em torno das
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comunidades de aprendizagem gira em torno de 3 aspectos fundamentais: enquadrase numa mudança de paradigma, é coerente com os resultados dos mais recentes
estudos sobre aprendizagem e, as experiências realizadas têm demonstrado grandes
potencialidades.
As comunidades de aprendizagem constituem um ambiente intelectual,
social, cultural e psicológico, que facilita e sustenta a aprendizagem, enquanto
promove a interacção, a colaboração e a construção de um sentimento de pertença
entre os membros.
Estas comunidades surgem como uma alternativa curricular aos modelos
tradicionais de ensino-aprendizagem, sob a forma de grupos descentralizados de
sujeitos que se auto-organizam em comunidades funcionais e estáveis, e cuja meta
principal é o apoio mútuo para o desenvolvimento eficaz de actividades construtivas
de aprendizagem.

2. 2. Os elementos e o sistema
Qualquer comunidade de aprendizagem deve ser entendida como resultante
da combinação de vários elementos cuja dinâmica lhe permite constituir-se como
um sistema em constante crescimento e renovação. Todos os componentes de uma
comunidade de aprendizagem reflectem, não apenas um corpo filosófico e
axiológico sobre o ensino e aprendizagem mas, sobretudo, uma cultura.
De acordo com os postulados sócio-construtivistas, que realçam a
importância do contexto e da linguagem, este aspecto é fundamental para o
desenvolvimento das comunidades de aprendizagem, estando relacionado com a
definição das condições ao nível social e realçando o papel das ferramentas
psicológicas e da linguagem enquanto mediadores da interacção e da aprendizagem.
O papel de mediação assumido pelas ferramentas psicológicas e pela linguagem dá
lugar a uma comunicação transformativa, promovida pela interacção, que permite à
comunidade alcançar o seu principal objectivo: promover a aprendizagem com base
na compreensão conceptual e na capacidade de transferência e aplicação do
conhecimento a/em diferentes contextos e, a flexibilidade e adaptabilidade das
actividades de aprendizagem face aos objectivos e interesses da comunidade.
Pode então dizer-se que as comunidades de aprendizagem fornecem uma
infra-estrutura comum de aprendizagem acessível a todos, chamando a atenção para
a natureza relacional da cognição humana e para o papel crucial do contexto na
aprendizagem, ao promoverem o desenvolvimento de competências horizontais e
transversais e a construção social do conhecimento.
Torna-se agora mais fácil perceber quais os elementos que distinguem as
comunidades de aprendizagem de qualquer outro grupo de aprendizagem e que
devem ser desenvolvidos quando se pretende construir uma comunidade deste tipo:
poder distribuído, conhecimento socialmente construído e partilhado, actividades de
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aprendizagem flexíveis e partilhadas, membros autónomos, níveis elevados de
interacção e colaboração, interesses e objectivos comuns. (Wilson e Wider, s.d.).
O elemento central no projecto de comunidades de aprendizagem é a criação
de contextos de aprendizagem que promovam a participação colectiva e a interacção
dialógica enquanto suportes da reflexão, argumentação e refutação. Pretende-se
construir ambientes de aprendizagem que facilitem e promovam a interacção social
e o desenvolvimento da cognição no seio de contextos colaborativos de
aprendizagem. Estes contextos suportam a construção social do conhecimento ao
promover a natureza situada e a dimensão social da aprendizagem.

2. 3. Gestão da aprendizagem: o modelo
A proposta de um modelo de gestão da aprendizagem baseado na noção de
comunidades de aprendizagem, coloca a construção no centro da análise, dando
lugar a novas formas de aprendizagem através de actividades construtivas e
colaborativas, promovendo a exploração colectiva de domínios especificos e
incentivando a vivência dos diferentes papéis necessários à realização das tarefas.
Enquanto intervenção curricular baseada no conceito de aprendizagem
colaborativa, este modelo de gestão da aprendizagem, promove a aprendizagem
activa, continuada e alargada, dando uma maior coerência aos conteúdos de
aprendizagem e promovendo a interacção intelectual entre os membros da
comunidade. A interacção social, elemento crucial deste modelo, contribui para a
legitimação do conhecimento construido pela comunidade, ao testar continuamente
as afirmações através do discurso e ao transformar os aprendentes em participantes
activos do contexto.
A aprendizagem colaborativa assume-se, assim, como o núcleo do
funcionamento das comunidades de aprendizagem, visando a construção do
conhecimento em contextos colaborativos de aprendizagem colectiva.
Dos principios da aprendizagem activa e da aprendizagem colaborativa é
possivel compreender que a partilha de um corpo comum de conhecimento é
alcançada através da concepção e recurso a estruturas comuns de participação onde
as ideias passam para o discurso e são internalizadas enquanto pensamento
individual no momento em que o social se torna individual. São estas estruturas
comuns, que permitem ao indivíduo aprender as estruturas conceptuais de um dado
domínio ao identificar os recursos necessários e ao enquadrar as actividades de
aprendizagem numa estrutura social.
Por tudo o que foi referido até agora, parece-nos claro que organizando a
aprendizagem em torno de comunidades de aprendizagem, é possível promover
áreas fundamentais da educação: um conhecimento de natureza prática (saber
fazer); as atitudes, hábitos e comportamentos (saber ser) e finalmente, autonomia e
capacidade de auto-aprendizagem (saber saber).
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Deste modo, o modelo permite contribuir para o desenvolvimento de
indivíduos capazes de formular constantemente hipóteses inovadoras e de uma
aprendizagem independente e contínua, que possa participar activamente na
construção de organizações que aprendem.
Acreditamos que o ponto chave para o desenvolvimento de uma educação
mais eficaz e de uma aprendizagem significativa está no projecto de intervenções
curriculares que envolvam o desenvolvimento de estratégias de ensinoaprendizagem activas, baseadas no trabalho de projecto e centradas em actividades
de resolução de problemas, criativas e colaborativas, que enfatizem o
desenvolvimento de conceitos, comportamentos e capacidades (Afonso e
Figueiredo, 2000). Estas estratégias permitirão promover o empenho do indivíduo
em actividades de aprendizagem que exigam raciocínio, problematização e a
procura activa do conhecimento.
Na nossa perspectiva, o real problema da educação da emergente sociedade do
conhecimento, é o facto de todos os indivíduos em todos os níveis educativos,
precisarem e exigirem um tipo de ensino e de aprendizagem radicalmente distinto
daquele que as instituições académicas em geral, e as de ensino superior em particular,
têm vindo a oferecer até aos dias de hoje. Parece-nos urgente recriar um sistema
educativo que represente uma verdadeira mudança de paradigma, centrado no
aprendente e na aprendizagem, e capaz de os recolocar no centro do processo educativo.
Defendemos que a reorganização dos tradicionais modelos de ensinoaprendizagem sob a forma de comunidades de aprendizagem não será possível se
não existir um verdadeiro diálogo reflexivo entre todos os actores que permita a
transformação das instituições académicas em verdadeiras organizações que
aprendem.

3. Conclusão
A revolução que se vislumbra no plano educativo e que vem abalar o já
pouco estável sistema educativo actual, aponta para a criação de uma nova cultura e
arquitectura da educação — que envolve a reformulação da axiologia e missão da
instituição, a reconfiguração das estruturas e processos organizacionais, o
desenvolvimento de novos instrumentos de avaliação e a introdução das novas
tecnologias da informação no processo educativo — que concebam os indivíduos
como sendo e estando no centro de todos os eventos e decisões que dizem respeito à
aprendizagem.
Parece-nos que os modelos de gestão da aprendizagem baseados no conceito
de comunidades de aprendizagem, se incluídos num plano organizacional mais
alargado e aprofundado, podem representar um meio para redefinir os papéis
individuais no processo aprendizagem e devolver ao indivíduo o protagonismo em
todas as questões referentes à aprendizagem.
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Redimensionar o conceito de educação e de aprendizagem afigura-se-nos
urgente e inevitável. Este parece-nos um desafío que só pode ser alcançado através
do projecto e desenvolvimento de modelos de gestão da aprendizagem baseados no
conceito de comunidades de aprendizagem, independentemente do cenário em que
têm lugar e da forma que assumem.
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