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1 - Comunidades Aprendentes 

 

 

 

 

“Olhando de perto e de dentro,  

podemos pensar que ninguém ensina ninguém,  

porque o aprender é sempre um processo 

 e é uma aventura interior e pessoal.  

Mas é verdade também que ninguém se educa sozinho, 

 pois o que eu aprendo ao ler ou ao ouvir,  

provém de saberes e sentidos de outras pessoas.  

Chega a mim através de trocas, de reciprocidades,  

de interações com outras pessoas”.  

 

Brandão, 2005 

 

 

 

Resumo 

 

Atualmente não se deve acumular novos saberes, mas sim construir saberes que sejam 

significativos, que contribuam para mudar atitudes e comportamentos individuais e coletivos, formando 

verdadeiras “Comunidades Aprendentes”. São estas comunidades que oferecem aos seus elementos a 

oportunidade de assumir a responsabilidade e o controlo das suas aprendizagens.  

Neste sentido, é a partir das interações realizadas na comunidade, que se promovem o 

desenvolvimento de competências de gestão dos processos individuais e colaborativos de 

aprendizagem, bem como o acesso às representações de conhecimento partilhado pela comunidade. 

Assim, cada elemento da comunidade tem de ser um participante ativo. 
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1.1 - Comunidades Aprendentes: à procura de uma definição 

 

 

Bauman (2003) apresenta uma definição para a palavra “Comunidade” quando afirma 

que é algo bom, tranquilo, sereno sendo um espaço de partilha. Assim a comunidade é um 

lugar cálido, confortável e aconchegante podendo-se contar com todos os elementos. Ninguém 

desconfia do outro, ninguém ridiculariza, todos ajudam. Sendo assim, para o autor, não existem 

verdadeiras comunidades a menos que seja “bem tecido” de biografias compartilhadas ao 

longo de uma história duradoura e uma expetativa ainda mais longa de interação frequente e 

intensa. Segundo o autor, todos os individuos são interdependentes neste mundo 

globalizado, havendo atividades que cada pessoa enfrenta, mas com as quais não 

pode lidar individualmente. Já Pereira (2011) acrescenta que o termo “Comunidade” utiliza-

se em diversas situações, por exemplo, comunidade de interesses, comunidade académica, 

comunidade de nações, comunidade europeia, comunidade de amigos da arte, entre outras. 

Para os sociólogos, que utilizam o termo de maneira mais sistémica, uma comunidade é um 

grupo social especial. Um grupo social é um conjunto de pessoas que persegue um fim 

comum, para o qual estabelece uma rede de relações produto da sua interação e 

comunicação, cuja conduta se rege por um conjunto de normas culturais e compartilha 

interesses, crenças e valores comuns. Assim, verifica-se que o termo “Comunidade” é visto 

com o sentido de pertença, de interesse mútuo e de partilha. 

Os humanos são seres sociais estando constantemente a aprender. Aprender sempre 

não significa que as pessoas estejam sempre juntas e em harmonia, cientes de que estão 

sempre aprendendo. Wenger (2001) coloca a aprendizagem no contexto das experiências 

como um aspeto integral e inseparável da prática social. Ele assume que a aprendizagem é 

parte da natureza humana tanto quanto comer e dormir, inevitáveis e indispensáveis para a 

vida. Para o autor, os seres humanos são seres sociais e o conhecimento é uma questão de 

competência relacionada com atividades específicas.  

Atualmente vive-se numa “Sociedade do Conhecimento” sendo uma sociedade que tem 

por base o capital humano (níveis de escolaridade, experiência profissional, cursos de 

formação). Assim, cada vez mais, a gestão do conhecimento é importante para a dinâmica do 

processo de inteligência competitiva. Com o intuito de tornar o individuo cada vez mais 

participativo várias são as formas que este procura para construir o conhecimento. Para isso, 

existem diferentes modalidades que transmitem o saber como as Comunidades Aprendentes. 

Estas comunidades levam a uma reestruturação do tipo de relações entre os diferentes atores 

que nelas participam e têm vindo a ganhar cada vez mais adeptos.  
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Por isso, segundo Pereira (2011) as organizações devem valer-se de modelos de gestão 

do conhecimento, de modo a propiciar um contexto partilhado, colaborativo capaz de ser 

criador de conhecimento organizacional, resultando no crescimento individual e coletivo de 

todos os seus elementos uma “Comunidade Aprendente”. 

Ao longo dos tempos têm aparecido vários termos para comunidades que trocam 

conhecimentos de forma participada e colaborativa: Comunidade Aprendente, Comunidade de 

Prática, Comunidades Interpretativas, Unidades de Aprendizagem, Casa de Aprender, Redes 

de Conhecimento, Grupos Temáticos, Clubes, todos estes termos apresentam em comum uma 

comunidade e uma prática. Estas comunidades podem ser pequenas, grandes, com poucos 

membros ou muitos. Podem ser locais ou internacionais, podem interagir pessoalmente ou 

online. Algumas estão dentro de uma organização, outras são compostas por elementos de 

várias organizações, mas todas têm em comum o objetivo de aprenderem em conjunto 

(Wenger, 2006). 

O termo “Comunidade Aprendente” acabou por proporcionar uma perspetiva útil em 

conhecer e aprender. Um número crescente de pessoas e organizações dos mais variados 

setores concentram-se em “Comunidades Aprendentes” com o objetivo de melhorar o seu 

desempenho. Estas comunidades são formadas por pessoas que se envolvem num processo 

de aprendizagem coletivo, por exemplo: um grupo de artistas que procura novas formas de 

expressão, um grupo de engenheiros que trabalha problemas semelhantes, um grupo de 

professores que leciona a mesma disciplina, um grupo de alunos que define a sua identidade 

na escola, uma rede de cirurgiões que explora novas técnicas, entre outros. Assim, de uma 

maneira geral estas comunidades são constituídas por grupos de pessoas que partilham uma 

preocupação ou uma paixão e que pretendem aprender a fazer melhor tendo que interagir 

regularmente. 

Brandão (2005) refere que uma “Comunidade Aprendente” é aquela que aprende 

também a ser comunidade enquanto aprende a fazer o que faz. Considera que no interior de 

qualquer grupo humano que seja criado para viver ou fazer qualquer atividade, todas as 

pessoas são fontes originais de saber. Assim, a menor unidade do aprender não é cada 

pessoa na sua individualidade, mas o grupo que se reúne frente a uma atividade partilhada. 

Nesta perspetiva, Lave & Wenger (2008) salientam que a aprendizagem está na co-

participação e não na cabeça de cada um.  

Para Wenger (2001), uma “Comunidade Aprendente” tem de combinar três dimensões: 

envolvimento mútuo, reportório partilhado e negociação partilhada. Estas dimensões 

pressupõem que haja uma efetiva relação entre as pessoas, laços de confiança entre elas e 

promoção da cooperação (figura 1). 
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Figura 1 - Dimensões de uma Comunidade Aprendente, segundo Wenger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelas autoras 

 

 

Na evolução das Comunidades Aprendentes cada vez mais se tende a substituir o 

construir pelo reconstruir. Com isto pretende-se enfatizar a ideia de que em qualquer processo 

de aprendizagem há sempre um conhecimento inicial do qual é preciso partir (Moraes & 

Gomes, 2010). Neste sentido Meirinhos & Osório (2006) referem que no âmbito educativo é 

cada vez mais frequente a utilização da palavra “Comunidade” associada a outros termos, 

alguns já de utilização frequente e outros menos conhecidos: Comunidades de Aprendizagem, 

Comunidade Virtual de Aprendizagem, Comunidade de Prática, Comunidades Deslocalizadas, 

Comunidades de Interesse, Comunidades Online, Comunidades de Investigação, 

Comunidades em Rede, Cibercomunidades, entre outros. Apesar de haver uma grande 

diversidade de termos, o que está em causa é a possibilidade das redes criarem espaços de 

interação e trabalho entre as pessoas para ampliação dos conhecimentos. 

Numa perspetiva educativa, uma Comunidade de Aprendizagem é composta por 

professores e alunos que interagem com o objetivo de facilitar, construir e validar a 

compreensão e o desenvolvimento de diferentes competências. Deste modo, este tipo de 

comunidade fomenta a vertente cognitiva e a interdependência social o que resulta numa 

experiência educativa autêntica. A interação entre professores e alunos assume o papel 

principal na medida em que a sua qualidade é determinante no aumento da motivação que é 

indispensável em toda a dinâmica do processo de ensino e de aprendizagem. Assim, as 

Negociação 
Partilhada 

Envolvimento 
Mútuo 

Reportório 
Partilhado 

Atividades negociadas 
Responsabilidades mútuas 

Estilo, artefatos, histórias, ações,eventos 

históricos, discursos,conceitos 

 

Manutenção da comunidade fazendo 
atividades em conjunto Comunidades 

Aprendentes 
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metodologias e os recursos utilizados devem garantir a implementação de estratégias 

baseadas na interação e na construção partilhada e colaborativa do saber.  

Júnior (2010) investigou as aprendizagens de professores no grupo de 

pesquisa/formação, num processo educativo colaborativo que articulou a formação de 

professores de Ciências e o desenvolvimento curricular via Unidades de Aprendizagem com 

enfoque em Ciência, Tecnologia e Sociedade. Nesta investigação verificou que os professores, 

ao partilharem os seus saberes e práticas no grupo de pesquisa/formação puderam modificar 

tanto a sua prática como a teoria, pois constatou que: 

 

- as participações dos professores no grupo de pesquisa/formação, com objetivos e 

metas comuns, levaram a discussões reflexivas, tendo em consideração a aceitação 

do Outro. O trabalho colaborativo, a problematização de situações vivenciadas, do 

porquê de ter tomado determinada decisão em sala de aula contribuíram para que os 

professores construíssem sentidos do que é “ser professor”; 

- o processo educativo, percebido como um espaço em que se aprendeu, permitiu o 

diálogo entre os professores, os quais refletiram sobre suas próprias práticas, 

partilhando ideias, valorizando o seu trabalho de sala de aula e compreendendo o 

processo do planeamento coletivo, o que contribuiu para que o professor assumisse 

maior autonomia pedagógica na sala de aula; 

- a participação e o diálogo no grupo de pesquisa/formação, intensificados pelo uso de 

ferramentas culturais como a leitura, a escrita, permitiram que o professor 

compreendesse melhor sua prática e enquanto professor pudesse vir a assumir mais 

intensamente sua planificação do trabalho.  

 

Cada vez mais, assiste-se a um forte crescimento das comunidades que têm como 

objetivo comum a construção de conhecimento significativo. Convém referir que este 

crescimento está relacionado com a evolução das Tecnologias da Informação e Comunicação 

destacando-se a Internet como infra-estrutura de suporte e desenvolvimento do conhecimento. 

Segundo Goulão (2005) a Internet é um meio eficaz de transmitir informação, com a 

possibilidade de atualização constante e imediata disponibilização dos diferentes recursos. Isto 

é tão mais importante quanto cada vez mais o factor “tempo” é primordial no desenvolvimento 

dos sujeitos.  

As Tecnologias de Informação e Comunicação criaram novas formas de comunicação 

(blogs, Fóruns, Facebook, YouTube), que permitiram criar espaços de partilha de 

conhecimento, utilizar estratégias de trabalho colaborativo que estimulam o processamento da 

informação de forma autónoma e de modo significativo de acordo com a motivação, 

expectativas, atitudes e interesses dos seus utilizadores. 
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1.2 - Construíndo Comunidades Aprendentes 

 

 Diariamente, existe uma enorme quantidade de conhecimento que é veiculada pelos 

mais diversos meios de comunicação e informação. Um dos maiores desafios atuais é lidar 

com esta nova sociedade de conhecimento, que tem uma ação no pensar, refletir e agir de 

cada um. Assim, saber aprender e ensinar é enfrentar o desafio para uma constante 

construção de uma sociedade do conhecimento (ou aprendente) numa aprendizagem ao longo 

da vida.  

 

  

 

 

 

 

Trofa comunidade de Aprendentes 

 

Objetivo comum: garantir um funcionamento sócio-pedagógico em rede em torno da 

aprendizagem, onde são privilegiadas práticas de mediação social destinadas a criar laços de 

solidariedade entre pessoas, instituições e comunidade. 

 

 

  

Programa de Formação Permanente de Pais: Comunidades aprendentes 

 

Objetivo comum: inserir todos os envolvidos, no processo ensino-aprendizagem, no contexto 

escolar, optando pela participação efetiva dos que acreditam numa educação pública de 

qualidade. 
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Alinhamento 
 

Convergência 
Coordenação 

Arbitragem 

Empenhamento 
 

Mutualidade 
Competência 
Continuidade 

Imaginação 
 

Orientação 
Reflexão 

Exploração 

  

História e Geografia em Construção 

 

Objetivo comum: promover o conhecimento das disciplinas de História e Geografia de Portugal, 

História e Geografia. 

 

 

 

 

1.3 - Notas Finais 

 

 

Um dos grandes desafios para a criação de “Comunidades Aprendentes” é providenciar 

um ambiente que facilite a interação, a colaboração e, necessariamente, o estabelecimento de 

relações humanas. São estas relações que criam as dinâmicas sócioculturais que, promovem 

um ambiente mais colegial para a colaboração e partilha. A implementação destas 

comunidades deve implicar mais do que uma simples transferência de modelos tradicionais de 

educação e formação deve permitir a mudança e a inovação. Para mudar e inovar, muitas 

vezes, é necessário pôr em causa as culturas instituídas, os hábitos, as práticas e métodos de 

trabalho, formas de relacionamento interpessoal e, a estrutura e o funcionamento institucional. 

  Convém referir que existem muitos grupos aprendentes designados por “Comunidades 

Aprendentes”, mas que na realidade não o são. Muitas vezes, os elementos do grupo estão 

reunidos, mas apenas partilham um objetivo tendo motivações diferentes. Esta situação 

interfere à partida com a evolução da comunidade, podendo traduzir-se no facto de não existir 

assumidamente uma necessidade implícita de colaboração e partilha de conhecimentos.  
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Para que um elemento se sinta como um elemento efetivo da comunidade, precisa 

garantir o seu empenhamento, proporcionar-lhe o exercício da imaginação e permitir o seu 

alinhamento na comunidade (Wenger, 2001). 
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