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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo geral compreender o fenômeno da aprendizagem individual e 

social que acontece entre indivíduos participantes do projeto social denominado Doutores 

Cidadãos, organizado pela ONG Canto Cidadão. Visou a identificar, descrever e analisar “o 

quê” e “como” esses indivíduos aprendem e a forma como aplicam essas aprendizagens em 

suas vidas pessoais e no trabalho, a partir da seguinte questão orientadora: “O que e como os 

voluntários aprendem – individual e coletivamente – no exercício de suas atividades 

voluntárias?” Para o alcance do objetivo geral, foram definidos três objetivos específicos. O 

primeiro: identificar, descrever e analisar os processos de aprendizagem individuais que esse 

grupo de voluntários utiliza para desempenhar as suas atividades de voluntariado. O segundo: 

descrever e analisar o papel das interações sociais dentro do ambiente onde ocorrem as 

atividades voluntárias e a influência dessas experiências no desenvolvimento da 

aprendizagem. E o terceiro e último objetivo específico: identificar, descrever e analisar “o 

quê” esses voluntários aplicam a partir da aprendizagem na experiência voluntária em suas 

atividades formais e informais de trabalho. Foi conduzido um estudo qualitativo básico ou 

genérico inserido no paradigma interpretacionista. Os dados foram coletados a partir dos 

depoimentos de 15 indivíduos voluntários - participantes no projeto - por meio de entrevista 

semiestruturada, e analisados com base na categorização temática de “análise de templates” 

proposta por Nigel King. A pesquisa partiu do entendimento de que a aprendizagem deve ser 

olhada segundo uma ênfase social, não sendo considerada um fenômeno meramente 

individual, mas que ocorre a partir das ações e interações humanas. A análise dos resultados 

articula a teoria da aprendizagem social de Bente Elkjaer e a teoria da aprendizagem 

transformadora de Jack Mezirow, considerando como foco o processo do aprender em nível 

individual e coletivo. Os resultados mostram que a experiência do voluntariado proporcionou 

aos indivíduos aprendizagens transformadoras por intermédio de mudanças nos quadros de 

referências pessoais. Foram constatados ainda processos de aprendizagem informal e social, 

indicando que há relação entre o exercício das atividades voluntárias e a aquisição de novas 

aprendizagens. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem Transformadora. Teoria da Aprendizagem Social. 

Aprendizagem do indivíduo. Aprendizagem informal. Voluntariado. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to understand the individual and social learning process happening 

between subjects participating in a social programme called Doutores Cidadãos, organized by 

the non profit organization Canto Cidadão. Moreover, it was meant to identify, analyse and 

describe “what” and “how” those subjects learn and how they apply those learning 

experiences in their personal and work life, based on the following question: “What and how 

the volunteers learn – individually and collectively – when applying their volunteering 

activities?” Therefore, it was designed three specific objectives: the first one was to identify, 

describe and analyse the individual learning processes this group of volunteers apply so as to 

develop their volunteer activities. The second one was to describe and analyse the social 

interactions role inside the environment where the volunteer activities happen, as well as their 

impact in the development of the learning process. The third and last one was to identify, 

describe and analyse “what” those volunteers apply regarding the volunteering experience 

learning in their formal and informal activities at work. It was carried out a basic or general 

qualitative study in the interpretational paradigm. The data were collected from the 

testimonial of 15 volunteer subjects – participants in the project – through semi structured 

interview, and analysed based on the template analysis proposed by Nigel King. We were 

based on the fact that the learning process must be looked at according to a social focus, and 

not as mere individual phenomena. On the other hand, it happens from human actions and 

interactions. The results analysis goes back to the social learning theory of Bente Elkjaer and 

the transformative learning theory of Jack Mezirow, and the focus was on the individual and 

collective learning. The results show that the volunteering experience was responsible for the 

transformative learning experiences the subjects have faced, through changes in the personal 

reference charts. It was also stated informal and social learning processes, indicating a 

relationship between being a volunteer and acquiring new learning experiences.  

 

Key-words: Transformative Learning. Social Learning Theory. Subject Learning. Informal 

Learning. Volunteering.  
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1 INTRODUÇÃO 

O legado da literatura sobre aprendizagem nas organizações soma mais de 30, com 

crescimento marcante a partir dos anos 1990. Nota-se que os conceitos dominantes recebem 

forte influência da abordagem da administração científica tradicional, em que a aprendizagem 

tem sido caracterizada por vários caminhos, com predominância de processos cognitivos, 

social e culturalmente definidos.  

O estudo do fenômeno da aprendizagem que ocorre no interior das organizações 

pertence a um campo multidisciplinar e, portanto, não é possível defini-lo de forma única, 

pois diversas são as áreas de conhecimento que contribuem para a sua análise. Entre elas, 

Easterby-Smith (1997), em um artigo seminal sobre o tema, destaca que a aprendizagem 

organizacional conta, especialmente, com as contribuições de seis diferentes disciplinas: a 

perspectiva da psicologia, a perspectiva das ciências administrativas, a perspectiva estratégica, 

a perspectiva da gestão da produção, a perspectiva cultural e a perspectiva sociológica. O 

autor ressalta ainda que, embora baseadas em perspectivas distintas e potencialmente 

incompatíveis com respeito à natureza da aprendizagem em si, essa diversidade de olhares 

sobre o fenômeno pode demonstrar a sua relevância. De forma semelhante, Antonello e 

Godoy (2011) também definem as principais perspectivas a partir das quais a aprendizagem 

organizacional vem sendo estudada: sociológica, antropológica, da ciência política, histórica, 

econômica, da ciência da administração e, por fim, a psicológica, perspectiva que será 

utilizada neste trabalho.   

Segundo essas autoras, a perspectiva sociológica sugere que a aprendizagem está 

integrada no cotidiano dos indivíduos e que a sua fonte está, na maioria das vezes, nas 

relações sociais informais. Pressupõe-se que toda atividade na vida dos indivíduos é uma 

oportunidade para a aprendizagem e que a aprendizagem em situações sociais casuais é tão 

importante quanto experiências de aprendizagem formais.     

A perspectiva antropológica, por sua vez, está focada na maneira como as pessoas 

aprendem em estruturas sociais, recebendo influências variadas de acordo com a cultura e 

situações diferentes. Tem o foco no coletivo, nas ações, interações, linguagem e significados 

dos atores em determinada situação. Entende-se aqui que todos esses fatores influenciam no 

processo de aprendizagem.     

A aprendizagem organizacional na perspectiva da ciência política está relacionada a 

temas de posse e de exercício do poder. A aprendizagem é vista como um processo político, 

no qual os atores investem esforços no sentido de influenciar uns aos outros, interpretar a 
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experiência e tentar construir coalizões internas. É entendida como uma luta interna 

direcionada ao desenvolvimento de novos modelos mentais compartilhados, com ênfase no 

conflito intraorganizacional, que ocorre entre subgrupos ou partes que possuem diferentes 

interesses políticos.    

A perspectiva histórica considera que a história ou identidade de uma organização é 

construída no decorrer do tempo a partir da aprendizagem de indivíduos e grupos. A 

reconstrução do passado e a redescoberta de significados e suposições podem guiar os 

comportamentos e as ações das pessoas ao longo do tempo, revelando novas alternativas 

baseadas no conhecimento coletivo armazenado.   

A perspectiva econômica define a aprendizagem como aquisição e uso do 

conhecimento existente e/ou criação de novo conhecimento, objetivando a melhorar o 

desempenho e os resultados econômicos. Ainda que a aprendizagem tenha lugar central nas 

questões econômicas, seu tratamento na literatura da economia ortodoxa é escasso em função 

de as suposições serem criadas em um ambiente em que os agentes são perfeitamente 

racionais e capazes de responder de modo ótimo e pronto a condições variáveis. Os dois 

campos mais influentes da economia que têm explorado a aprendizagem organizacional são: a 

economia de inovação e a teoria da firma. A economia da inovação entende a aprendizagem 

organizacional como o caminho para o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, 

destacando a natureza incremental e cumulativa da aprendizagem e inovação. E a teoria da 

firma busca na aprendizagem formas de entender como os processos internos impactam a 

criação e as formas de conhecimento existentes, influenciando economicamente as 

organizações.  

A perspectiva da ciência da administração organiza-se com base em uma ampla 

variedade de estruturas teóricas, apresentando seis diferentes abordagens que enfocam o tema 

aprendizagem organizacional: perspectiva cognitiva e do conhecimento, perspectiva da 

tomada de decisão organizacional e da adaptação, perspectiva da teoria de sistemas, 

perspectiva cultural, perspectiva da aprendizagem na ação e perspectiva da estratégia/ 

gerencial. A abordagem da perspectiva cognitiva e do conhecimento explica que os indivíduos 

na organização não apenas armazenam informações, mas constroem a realidade com base no 

conhecimento acumulado de forma consciente. A abordagem da tomada de decisão 

organizacional e da adaptação considera que as organizações demonstram comportamento 

adaptável com o passar do tempo, e que os indivíduos são os instrumentos para tal processo. 

A abordagem da teoria de sistemas compreende a organização como sistemas de atividades 

coordenadas, em que todos os outputs de um sistema são vistos como inputs para outros 
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sistemas, e a aprendizagem significa entender as relações complexas dos sistemas sociais e 

sua dinâmica. A abordagem da perspectiva cultural identifica duas vertentes: a primeira, que 

entende a aprendizagem como uma mudança nas rotinas internas como mecanismo de defesa 

organizacional, e a segunda, que trata a aprendizagem organizacional como um complemento 

à perspectiva cognitiva, capturando a aprendizagem no nível coletivo. A abordagem da 

aprendizagem na ação considera o papel da intervenção nos processos de aprendizagem. 

Entende-se a aprendizagem organizacional “como a capacidade de uma organização de 

manter ou melhorar seu desempenho baseado na experiência” (ANTONELLO; GODOY, 

2011, p. 43). O aprender fazendo é o argumento dos pesquisadores dessa perspectiva, que 

acreditam que a aprendizagem ocorre a partir da reflexão e das ações geradas pela 

experiência.  

Finalmente, visando a analisar a aprendizagem organizacional a partir da perspectiva 

psicológica, De Fillippi e Ornstein (2003) entendem que quatro visões teóricas abarcam os 

estudos que se orientam segundo essa abordagem: comportamental, processamento da 

informação, da aprendizagem aplicada e da construção social: 

- Comportamental: apoia-se na ideia de que toda a aprendizagem é influenciada pelo 

passado, analisando os antecedentes e as mudanças nas rotinas e sistemas internos 

organizacionais. Os construtos de “dependência da trajetória” e “trajetória” são 

apresentados nesta perspectiva. A dependência da trajetória considera que a história da 

organização e as suas condições iniciais influenciam as habilidades individuais e a 

capacidade de adaptação às circunstâncias ambientais da organização. E o construto da 

trajetória entende que a aprendizagem futura está condicionada a aprendizados e 

capacidades obtidos no passado, havendo, portanto, pouca maleabilidade para a 

aprendizagem organizacional;  

- Processamento da Informação: entende a aprendizagem como um sistema de 

processamento de informações. Assim, por meio de seus membros individuais, a 

aprendizagem, a informação e o conhecimento são acumulados na organização, 

criando-se os modelos mentais compartilhados no seu interior. Huber (1991 apud 

DEFILLIPPI; ORNSTEIN, 2003) descreve esse tipo de abordagem considerando que 

a aprendizagem organizacional e o desempenho não podem ser entendidos apenas 

como aprendizagem individual ou grupal, mas como um fenômeno emergente. 

Segundo o autor, uma organização aprende se um conhecimento reconhecido como 

útil é adquirido por qualquer uma de suas unidades. - Aprendizagem aplicada: entende 

que a aprendizagem é decorrente da experiência direta e que requer participação de 
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facilitadores para melhorar as práticas de aprendizagem individuais e organizacionais. 

São especialmente relevantes nesta abordagem os conceitos da “aprendizagem baseada 

em projetos” e “ciência ação”. A aprendizagem baseada em projetos utiliza o mundo 

real do trabalho e os participantes identificam os significados da experiência para si 

próprios e para os outros. Na ciência ação, consultores profissionais ajudam os 

indivíduos a identificarem crenças, estímulos de ação, defesas e, desse modo, facilitam 

aos indivíduos a aprendizagem de meios de melhorarem a efetividade interpessoal e 

organizacional. Nesta abordagem, encontram-se ainda autores que focam modelos de 

aprendizagem para explicar o desenvolvimento cognitivo em indivíduos adultos, como 

o proposto por Jack Mezirow, escolhido para compor o arcabouço teórico deste 

trabalho;  

- Construção social: enfatiza o contexto social, considerando que a aprendizagem é 

socialmente construída, fundamentada nas relações e nas interações entre as pessoas. 

A aprendizagem é, portanto, social e calcada na situação concreta na qual as pessoas 

participam umas com as outras. Os aspectos situacionais da aprendizagem têm um 

papel central, enquanto os psicológicos da cognição social e individual são também 

incorporados, porém considerados secundários. A organização é vista como um 

sistema que deve fazer sentido, por meio do qual evolui fazendo sentido não apenas 

para si mesma, mas, também, para o ambiente em que está inserida. Duas teorias de 

aprendizagem podem ser citadas: a perspectiva da comunidade de prática e a 

perspectiva de criação de conhecimento (SECI). Segundo Lave e Wenger (1993 apud 

DEFILLIPPI; ORNSTEIN, 2003), as comunidades de prática afirmam que a 

aprendizagem surge nas comunidades que compartilham uma linguagem comum, 

valores e práticas, levando aos participantes um conhecimento coletivo, um sentido 

compartilhado e o entendimento de que o conteúdo individual não é reduzido, além de 

enfatizarem a perspectiva informal e práticas de improvisação. Nokada e Takeuchi 

(1995 apud DEFILLIPPI; ORNSTEIN, 2003) também enfatizam a natureza social da 

organização quando explicam a criação de conhecimento organizacional com base nos 

quatro processos: socialização, externalização, combinação e internalização. Conclui-

se que a perspectiva da construção social na aprendizagem organizacional tem raízes e 

natureza sociocultural em função dos conceitos que a sustentam, e que serão 

explicitados neste projeto a partir da apresentação das ideias de Bente Elkjaer, que 

também compõe o quadro teórico deste trabalho.  
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A figura 1, a seguir, sintetiza e destaca na cor azul as perspectivas, abordagens e 

teorias que orientam este trabalho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Perspectivas, Abordagens e Teorias que orientam este trabalho 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A escolha das abordagens da aprendizagem aplicada e da construção social, ambas 

ancoradas na perspectiva psicológica da aprendizagem organizacional, parece ser a mais 

adequada quando se tem como propósito analisar os processos e tipos de aprendizagem – 

individual e coletivo – que ocorrem em indivíduos que exercem atividades voluntárias pelo 

fato de que as questões de natureza cognitiva (aprendizagem aplicada) e de natureza 

contextual social (construção social) serão o alicerce para o desenvolvimento deste trabalho.    

O presente trabalho terá como campo de pesquisa indivíduos que exercem atividades 

voluntárias, e buscará compreender, sob o olhar das perspectivas, abordagens e teorias 

apresentadas no processo de aprendizagem desses voluntários. 

O trabalho voluntário tem sido definido como o esforço oferecido espontaneamente, 

ou a pedido, e sem remuneração por qualquer pessoa que deseje colaborar com amor, 

benevolência, afeto, compreensão e responsabilidade em organismos que trabalham em favor 

do bem-estar da comunidade, nascendo de vontade própria (KOHAN, 1965). 

As iniciativas de ação voluntária remontam à Idade Média, comumente ligada a 

valores religiosos. No Brasil, ocorre desde o período colonial, tendo suas primeiras 
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manifestações pelas Santas Casas de Misericórdia. Em alusão ao caráter histórico do trabalho 

voluntário, Fischer e Falconer (2001) também ratificam que esse não é uma novidade no 

Brasil, e que, passadas as gerações, as pessoas têm dedicado seu tempo a atividades de 

beneficência social. 

Ao longo do tempo, a literatura sobre o assunto tem detectado que o voluntariado vem 

assumindo novas configurações, sentidos, significados e motivações, variando conforme a 

relação que se estabelece no contexto social em que ocorre e do que o indivíduo busca na 

organização em que (ou para a qual) voluntaria e sua própria vida, gerando assim 

subjetividades (FISCHER; FALCONER, 2001). Embora o fenômeno seja uma prática antiga, 

assume novos contornos no cenário contemporâneo, e é preciso um esforço científico em 

analisar e desvelar essa prática à luz do contexto em que emerge. O tema vem ganhando um 

número maior de publicações a partir do ano de 2001, quando foi indicado pela Organização 

das Nações Unidas – ONU como o Ano Internacional do Voluntariado. 

As pesquisas que estudam os motivos que levam um indivíduo a voluntariar são 

inúmeras, em razão da importância do trabalho voluntário para os contextos econômico e 

social. Essas pesquisas apresentam diversos modelos e algumas teorias para análise da 

motivação para o trabalho voluntário. A maioria dos pesquisadores defende que os indivíduos 

têm mais de um motivo para se dedicar ao trabalho voluntário. Revela-se que os motivos não 

são somente altruísticos ou egoísticos, sendo normalmente a combinação de diversas razões 

resumidas como uma experiência compensadora. 

Em sua origem do latim, o termo “voluntas” significa vontade ou desejo de agir com a 

finalidade de boa vontade, consentimento ou inclinação. Pode-se verificar que alguns autores 

empregam os termos voluntarismo e voluntariado de forma similar, como se fossem 

sinônimos. O dicionário Houaiss determina voluntarismo como sendo uma doutrina, uma 

teoria psicológica ou filosófica ou, ainda, visto pela ética, como um sistema filosófico que 

estuda a vontade e o comportamento humano. Voluntariado, por sua vez, diz respeito às 

ações, à condição ou ao conjunto daquelas pessoas que participam de algum trabalho por 

vontade própria.  

Penner (2002, p. 448) define voluntarismo como “um comportamento voltado para o 

social, de longo prazo, planejado, que beneficia pessoas desconhecidas e acontece em um 

ambiente organizacional”. Com base nessa definição, o autor aponta quatro atributos 

necessários para o voluntarismo: 1) Longevidade – embora o voluntariado possa ser realizado 

individualmente, por curtos ou longos prazos, para uma análise do tema mais assertiva e 

resultados eficazes, deve-se considerar o longo prazo; 2) Plano integral – em um primeiro 
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momento, o voluntariado deve ser pensado conscientemente, medindo prós e contras, e 

depois, organizado de forma adequada; 3) Ajuda não obrigatória – trabalho espontâneo, livre 

de qualquer cobrança, seja familiar, social ou organizacional; 4) Contexto organizacional – 

considera que o voluntariado seja realizado dentro de uma organização de serviço social.     

Verifica-se assim que o voluntarismo é um termo mais genérico e amplo, e o 

voluntariado, por sua vez, refere-se a um conjunto de ações práticas realizadas por um 

indivíduo, normalmente por meio de organizações, beneficiando a outros indivíduos. Neste 

trabalho, o significado e termo a serem considerados são relacionados ao voluntariado.     

Há um conteúdo substancial no conjunto de pesquisas quantitativas e qualitativas para 

se buscar entender os reais motivos sobre a motivação voluntária, que podem oferecer 

subsídios para os administradores de organizações de serviços humanos, no que se refere à 

seleção, retenção e ao desenvolvimento de voluntários. Neste trabalho, o foco é buscar 

referências sobre os motivos relacionados ao interesse por aprendizagem e crescimento 

pessoal e profissional, de forma a atender os objetivos inicialmente propostos para esta 

pesquisa.      

Anderson e Moore (1974, 1978) desenvolveram um dos primeiros modelos da 

motivação para o trabalho voluntário. Os autores realizaram uma pesquisa com indivíduos 

voluntários de 128 agências de serviço em 30 centros urbanos canadenses, objetivando a 

identificar as características dos voluntários para subsidiar os administradores dos Programas 

de Serviço Voluntário Canadense na tomada de decisão. A partir da coleta de dados da 

pesquisa, puderam examinar a frequência dos motivos dos voluntários, correlacionando-os 

com as características de cunho pessoal de cada um. A pesquisa identificou os motivos 

originais que levaram um indivíduo a dedicar-se ao voluntariado, tendo como resultados os 

seguintes aspectos: 1) ajudar os outros; 2) sentir-se útil e necessário; 3) autocumprimento; 4) 

desenvolvimento pessoal; 5) melhorar a comunidade; 6) ocupar o tempo livre; 7) encontrar 

pessoas; 8) ganhar experiência relacionada ao trabalho; 9) amigos são voluntários; 10) por 

compaixão. A conclusão é que os indivíduos podem se dedicar ao voluntariado por inúmeras 

razões. Entretanto, o motivo humanitário e o desejo de as pessoas sentirem-se úteis são 

superiores às outras razões. Apesar disso, o quarto motivo relacionado – desenvolvimento 

pessoal – dá espaço para a questão da aprendizagem como fator que pode levar os indivíduos 

a buscarem as atividades voluntárias.       

Cnaan e Goldberg-Glen (1991) listaram 28 motivos prováveis pelos quais os 

indivíduos se voluntariam. Dentre eles, 22 se destacam com maior importância, formando o 

que os autores chamam de fenômeno social unidimensional. Ou seja, os motivos não são 
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distintos ou oponentes, mas se sobrepõem uns aos outros, não sendo claro distingui-los pelos 

voluntários. Os 10 mais relevantes foram: 1) oportunidade para fazer algo que vale a pena; 2) 

sentir-se bem consigo mesmo; 3) criar uma sociedade melhor; 4) oportunidade para devolver 

fortuna; 5) melhorar atitude na própria situação de vida da pessoa; 6) oportunidade para 

relacionamentos; 7) adesão às metas da agência; 8) experiência educacional excelente; 9) 

prover atividades desafiadoras; 10) oportunidade para trabalhar com faixas etárias diferentes. 

Aqui, o oitavo motivo – experiência educacional excelente, também justifica a busca pela 

aprendizagem. Os autores destacam que os motivos altruísticos e egoísticos são inseparáveis e 

indistinguíveis e que quando um indivíduo voluntaria, ele não está somente doando algo de si 

a outra pessoa, mas estará igualmente recebendo alguma recompensa em troca.        

Frisch e Gerrard (1981 apud OKUN; BARR; HERZOG, 1998) e depois Latting (1990 

apud OKUN; BARR; HERZOG, 1998), defendem o modelo de dois fatores, inferindo que os 

indivíduos são motivados por razões altruísticas (preocupações voltadas para com os outros) e 

egoísticas (preocupações voltadas para si próprio). Para eles, todas as possibilidades de 

motivos para o trabalho voluntário podem ser classificadas nessas duas categorias.       

O modelo dos seis fatores, chamado de Inventário de Funções Voluntárias (VFI), de 

Clary, Snyder e Ridge (1992) é um dos mais citados pelos pesquisadores. O modelo define 30 

razões possíveis para a busca e dedicação ao trabalho voluntário. Tais razões são agrupadas 

em seis motivos, denominados pelos autores de funções servidas por voluntariado: 1) social: 

importância em criar e aumentar relações com amigos e pessoas da sociedade; 2) valores: 

preocupação e importância em expressar valores voltados para questões humanitárias, como 

ajudar outras pessoas – altruísmo; 3) carreira: o voluntariado poderá trazer vantagens pessoais 

para a carreira atual ou futura do voluntário; 4) aprendizagem: oportunidade de aprender, ter 

novas experiências, possibilidade de colocar em prática conhecimentos e habilidades, desafios 

e perspectivas novas; 5) proteção: busca de atividade voluntária para a redução de sentimentos 

negativos e preenchimento de tempo ocioso; 6) estima: sentimento de importância, 

valorização e sensação de estar bem consigo próprio, crescimento do ego. Novamente, o 

motivo relacionado à aprendizagem é evidenciado no quarto item neste modelo.     

Okun, Barr e Herzog (1998) testaram e avaliaram empiricamente três modelos 

existentes referentes à motivação para voluntariar: o modelo de um fator, de Cnaan e 

Goldberg-Glen (1991), o modelo de dois fatores, de Frisch e Gerrard (1981 apud OKUN; 

BARR; HERZOG, 1998) e Latting (1990 apud OKUN; BARR; HERZOG, 1998), e o modelo 

de seis fatores (VFI), de Clary, Snyder e Ridge (1992). Os modelos de um fator e de dois 

fatores não foram apoiados pelo resultado desta pesquisa. No modelo de Clary, Snyder e 
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Ridge (1992) observou-se compatibilidade, atribuindo os seis motivos para que os indivíduos 

se dediquem ao trabalho voluntário. O quadro 1 a seguir sintetiza os autores e respectivos 

motivos para o voluntariado identificados em suas pesquisas, que se relacionam com a busca 

pela aprendizagem: 

 

Quadro 1: Motivos para o voluntariado relacionados a aprendizagem 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A relação entre o exercício do trabalho ou atividades voluntárias e a aquisição de 

novas aprendizagens não é assunto que tenha sido explorado nas pesquisas nacionais.  

Uma busca prévia procurou por estudos e/ou artigos que associassem o campo da 

aprendizagem nas organizações e o trabalho voluntário. Foram consultados, no período de 

2005 a 2011, os trabalhos submetidos e apresentados em eventos patrocinados pela ANPAD – 

Associação Nacional de Pós-Graduação, as teses e dissertações que constam na Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertações da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) da CAPES – Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e as revistas nacionais da área de 

administração classificadas como A1, A2, B1 e B2 pelo Qualis/CAPES. O resultado da busca 

revelou que não há trabalhos similares ao que se propõe neste projeto, relacionando os temas 

aqui tratados. Os trabalhos encontrados tratam ou do tema voluntariado, ou aprendizagem 

social e transformadora, separadamente, não podendo servir de ponto de partida para a 

realização desta pesquisa.   

Dentre os trabalhos localizados nos eventos da ANPAD (EnANPAD, EnGPR e 

EnEO), foram identificados apenas 12 artigos relacionados à palavra-chave “voluntariado”, o 

que demonstra um interesse pouco expressivo pelo tema. Com relação à teoria de 

aprendizagem transformadora, foram identificados três artigos que utilizaram como 

referencial os estudos de Jack Mezirow: “Aprendizagem transformadora: A reflexão crítica na 

formação gerencial” de Closs e Antonello (2010), “Os dois lados da moeda: o valor da 

educação corporativa na aprendizagem transformadora de gerentes em instituições 

financeiras” de Santos e Silva (2011), e “O Significado de ‘ser servidor público’ à luz da 

Autores Motivos para o voluntariado relacionados a aprendizagem 

Anderson e Moore (1974, 1978)  Desenvolvimento pessoal 

Cnaan e Goldberg-Glen (1991)  Experiência educacional excelente 

Clary, Snyder e Ridge (1992)  

Aprendizagem: oportunidade de aprender, ter novas experiências, 

possibilidade de colocar em prática conhecimentos e habilidades, 

desafios e perspectivas novas 

Okun, Barr e Herzog (1998)  Aprendizagem  
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aprendizagem transformadora” de Lima e Silva (2012). Nenhum dos aspectos explorados 

nestes trabalhos traz similaridades com o trabalho realizado nesta dissertação. A busca pela 

teoria da aprendizagem social de Bente Elkjaer como referencial fundamental não apontou 

resultados. 

Na pesquisa realizada na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, foi encontrada uma dissertação associada ao tema voluntariado na 

área de estudos das Ciências da Religião: “Cuidando da dignidade e da identidade do 

cuidador: uma proposta pragmática” de Santiago (2008) e uma dissertação que se utilizou do 

referencial teórico relacionado à aprendizagem transformadora de Jack Mezirow: 

“Expatriados: aprendizes ou peixes fora d’água? Até onde a expatriação promove a 

aprendizagem do indivíduo e da organização?” de Silva (2009). Nesse trabalho, a autora tinha 

como proposta verificar se os indivíduos expatriados que retornassem ao seu país de origem 

entenderam que houve obtenção de aprendizagem como resultante da experiência de 

expatriação. Pretendeu-se conhecer em quais situações esse aprendizado ocorreu para o 

indivíduo, e se foi absorvido pela organização. Por considerar o âmbito de aprendizagem nas 

organizações e a teoria da aprendizagem transformadora, considera-se esse trabalho uma 

possível referência no que diz respeito aos processos de aprendizagens ocorridos.  

Com respeito à pesquisa na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD), foram localizados 78 trabalhos relacionados ao tema voluntariado. Entretanto, 

nenhum deles articulou o tema com a aprendizagem nas organizações. A busca pelo tema 

aprendizagem transformadora apresentou cinco trabalhos, sendo dois inerentes à 

aprendizagem nas organizações: novamente a dissertação de Silva (2009) e a tese 

“Transformações contemporâneas e suas implicações nos processos de aprendizagem de 

gestores” de Closs (2009), que também aponta a escassez de estudos envolvendo esta teoria: 

Embora no Brasil poucos estudos tenham sido desenvolvidos à luz das teorias de 

aprendizagem de adultos e, mais especificamente, da teoria da aprendizagem 

transformadora no campo organizacional, é possível identificar algumas 

contribuições oportunizadas pela aproximação/integração destes campos de 

conhecimento, bem como barreiras e limitações  

O campo pouco explorado e a ausência de trabalhos que relacionem os referenciais 

teóricos aqui propostos revelam que esta dissertação poderá trazer contribuições tanto para os 

estudos científicos quanto para os estudos na área de desenvolvimento de pessoas dentro e 

fora das organizações. 

Nesse sentido, pretende-se responder à seguinte questão de pesquisa: O que e como os 

voluntários aprendem – individual e coletivamente – no exercício de suas atividades 
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voluntárias? Tem por objetivo compreender o “o quê” e o “como” os indivíduos (voluntários) 

aprenderam e aprendem no exercício de suas atividades voluntárias. Seus objetivos 

específicos propõem: 

 Identificar, descrever e analisar os processos de aprendizagem individuais que 

esse grupo de voluntários utiliza para desempenhar as suas atividades de 

voluntariado; 

 Descrever e analisar o papel das interações sociais dentro do ambiente onde 

ocorrem as atividades voluntárias e a influência dessas experiências no 

desenvolvimento da aprendizagem; 

 Identificar, descrever e analisar ”o quê” esses voluntários aplicam, a partir da 

aprendizagem na experiência voluntária, em suas atividades formais e 

informais de trabalho. 

O trabalho está estruturado em cinco seções. A primeira traz a introdução ao tema, 

apresenta a relevância do estudo, a questão de pesquisa, o objetivo geral e os objetivos 

específicos que orientaram o trabalho de campo. Na segunda, é apresentado o grupo de 

autores escolhidos por tratarem o tema da aprendizagem de indivíduos adultos (sujeitos e 

participantes desta pesquisa) e da aprendizagem, a partir das interações sociais que ocorrem 

nos processos formais e informais de desenvolvimento. Esse referencial teórico inspirou o 

caminho percorrido durante as fases de coleta, análise e interpretação dos dados descobertos 

no campo. A terceira seção descreve o paradigma orientador e a metodologia escolhida que 

nortearam a coleta de dados e a análise dos dados e apresenta a organização a ser estudada e 

as suas personagens. A quarta inclui a análise e discussão dos resultados por intermédio da 

apresentação e interpretação dos dados obtidos no campo, a partir das entrevistas semi-

estruturadas realizadas com os sujeitos desta pesquisa. Na quinta e última seção, são 

apresentadas as considerações finais, buscando-se responder o objetivo geral e os objetivos 

específicos do estudo. Em seguida, são elencadas as limitações da pesquisa, e finalmente, 

feitas recomendações para pesquisas futuras sobre os processos de aprendizagem a partir da 

experiência do voluntariado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este referencial teórico tem por objetivo apresentar os principais conceitos e ideias que 

orientarão a pesquisa de campo a ser realizada. Considera-se que, para estudar e refletir sobre 

o tema proposto, seja necessário examinar o fenômeno da aprendizagem em indivíduos 

adultos (que constituirão os participantes da pesquisa), a aprendizagem no nível 

organizacional (visando a entender como esses indivíduos aplicam os conhecimentos, atitudes 

e/ou habilidades aprendidos nas situações de trabalho) e as aprendizagens formais e informais 

que permeiam esses processos.  

Esta seção é composta por três subseções: a primeira aborda a aprendizagem em 

indivíduos adultos elaborada por Mezirow (1981, 1991, 1994, 1998); a segunda trata da teoria 

aprendizagem social nas organizações desenvolvida por Elkjaer (2003, 2004, 2007, 2008); e a 

terceira apresenta as questões relacionadas à aprendizagem formal e informal discutidas por 

Marsick e Watkins (1997, 2001) e algumas pesquisas empíricas nacionais que mapearam os 

processos que levam à aprendizagem informal. 

2.1 APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA 

Vários autores, segundo Illeris (2009), têm se preocupado em criar modelos ou teorias 

explicativas para responder à questão “como os indivíduos adultos aprendem?”. Nesta 

pesquisa, escolheu-se a teoria da aprendizagem transformadora, por ela estar assentada em 

uma orientação interpretativa e no construcionismo (GEPHART, 1999) acerca de como os 

seres humanos apreendem, captam e descrevem a realidade que os cerca. Propõe-se que a 

realidade é apreendida de múltiplas formas, socialmente construída e baseada nas 

experiências e interações sociais vivenciadas. Conforme Mezirow (1994), a aprendizagem se 

constitui em um processo de construção e apropriação de interpretações novas e/ou revisadas 

dos significados das experiências pessoais, o que guia as nossas ações. 

A apresentação que aqui se faz da teoria da aprendizagem transformacional percorrerá 

os seguintes tópicos: em primeiro lugar, serão apresentadas as raízes do pensamento do autor, 

ou seja, as referências que influenciaram a construção de sua teoria; em segundo lugar, será 

abordado o conceito central da teoria transformadora, explicitando-se os elementos principais 

defendidos por Mezirow; e em terceiro, um destaque para a reflexão crítica, por acreditar-se 

ser um dos aspectos mais relevantes no processo de aprendizagem dos voluntários 

participantes desta pesquisa. 
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2.1.1. As raízes do pensamento de Mezirow 

Mezirow (1981) é o formulador inicial da teoria da aprendizagem, introduzida no 

campo da educação de adultos em 1978, em um artigo intitulado ”Perspectiva da 

Transformação”, publicado pelo periódico americano Adult Education Quarterly. O autor foi 

influenciado pelas ideias do filósofo Jurgen Habermas e do educador Paulo Freire, e sua teoria 

tem os fundamentos epistemológicos ancorados no construcionismo. 

Mezirow (1981) desenvolveu a teoria da aprendizagem transformadora apoiando-se 

nos três domínios de aprendizagem definidos por Habermas. Os três domínios são distintos e 

inter-relacionados, além de requererem diferentes necessidades de aprendizagem, 

exemplificadas a seguir. 

O primeiro domínio – o técnico – relaciona-se à aprendizagem instrumental, buscando 

o controle e a manipulação do ambiente pela ação instrumental. Essa ação é baseada em 

conhecimento e testes empíricos e na mensuração objetiva. O segundo domínio – o prático ou 

comunicativo – envolve a interação e a ação comunicativa. Diferentemente da ação 

instrumental, a ação comunicativa requer a clarificação das condições para a comunicação e 

intersubjetividade. Esse domínio busca pelo entendimento do significado em vez do 

estabelecimento de causalidade. O terceiro domínio é caracterizado como emancipatório, e 

envolve o interesse pelo autoconhecimento, pela história pessoal e como a pessoa vê a si 

mesma, seu papel e expectativas sociais.   

A integração dos conhecimentos instrumentais e comunicativos gera aprendizagens 

significativas. Entretanto, a aprendizagem emancipatória ocorre quando esses conhecimentos 

geram questionamentos de visões anteriores sobre o mundo e sobre si mesmo, alterando a 

perspectiva de uma pessoa e potencializando a possibilidade de ocorrência da aprendizagem 

transformadora. A transformação na perspectiva pessoal proposta por Mezirow (1981) é o que 

Habermas denomina ação emancipatória. 

O segundo autor a influenciar o pensamento de Mezirow foi Freire (1970), que é 

referência e um dos pioneiros a enfocar a aprendizagem de adultos. Sua contribuição por meio 

dos conceitos de conscientização e empoderamento foi significativa para fundamentar o 

quadro teórico da aprendizagem transformacional. 

Segundo Freire (2000), o processo de conscientização é contínuo, e o aprendiz torna-

se cada vez mais consciente das várias forças opressoras em sua vida, tornando-se 

eventualmente parte de um processo de mudança social, partindo do diálogo. Por meio do 
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diálogo é que os aprendizes trazem os temas e as preocupações que se tornam os conteúdos 

para uma situação de aprendizagem, processo este chamado de problematização. 

Apesar de a conscientização ser sempre um ato político, de acordo com a teoria de 

Freire, é possível que seja visto como similar à perspectiva de transformação em sua 

caracterização na aprendizagem de adultos; ou seja, um processo de tornar-se consciente 

sobre as próprias suposições, crenças e valores, para então transformá-los em uma nova 

perspectiva ou nível de consciência (MEZIROW, 1994).  

Após percorrer as principais influências ao pensamento de Mezirow, a seguir, será 

apresentado o conceito central da teoria da aprendizagem transformadora desenvolvida pelo 

autor, que embasará a pesquisa aqui proposta. 

2.1.2. O conceito central da teoria transformadora 

Aprendizagem transformadora ou transformacional (ambos os termos utilizados na 

literatura) é entendida por Mezirow (1998) como o processo de utilizar uma interpretação 

prévia para construir uma interpretação nova ou revisada do significado da experiência de 

alguém para guiar futuras ações. Essa teoria faz parte do campo da educação de adultos e 

abrange a aprendizagem em contextos formais e informais.  

A aprendizagem transformadora tem como foco as transformações que acontecem nos 

quadros de referências dos indivíduos, de modo consciente, por intermédio da reflexão crítica 

sobre pressupostos previamente construídos. Dentre as premissas que fundamentam essa 

teoria, está a ideia de que o lócus da aprendizagem está no indivíduo, ou seja, o conhecimento 

é construído pelo aprendiz, em vez de situar-se como objeto externo a ser descoberto. 

O autor defende que o processo de aprendizagem de criação de significado é formado 

e delimitado por intermédio de estruturas ou conjuntos de referência. Esses conjuntos são 

estruturas da cultura e linguagem por meio dos quais os indivíduos entendem e atribuem 

significância e coerência à experiência. As estruturas, denominadas de quadros de referência, 

possuem duas dimensões: as perspectivas de significado e os esquemas de significado.  

As perspectivas de significado seletivamente moldam e delimitam nossa percepção, 

cognição e sentimentos, predispondo nossas intenções, crenças, expectativas e propósitos. 

Uma vez definidas ou programadas, automaticamente nos movemos de uma atividade mental 

ou comportamental específica para outra, ou seja, as perspectivas de significado definem a 

nossa linha de ação.  
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Também denominadas pelo autor como hábitos mentais, as perspectivas de significado 

atuam como códigos perceptivos e conceituais que formam, limitam e distorcem como o 

indivíduo pensa, acredita e sente, assim como o que, quando e por que esse indivíduo aprende. 

São elas que filtram tanto a percepção quanto a compreensão (MEZIROW, 1991). Como 

relata Mezirow (1981), os três tipos de códigos operantes são: 

 Códigos epistêmicos, ou perspectiva de significado epistêmica: relaciona-se à 

forma como utilizamos o conhecimento (ex: estilos de aprendizagem e 

perspectivas moldadas durante a formação acadêmica ou profissional);  

 Códigos sociolinguísticos: referem-se aos mecanismos pelos quais a sociedade 

e a linguagem limitam as nossas percepções (ex: normas sociais, códigos 

culturais e linguísticos ou ideologias); 

 Códigos psicológicos: ligados à forma como sentimos e agimos (ex: 

autopercepção, traços de personalidade e modos como adultos lidam com as 

demais perspectivas). 

A segunda dimensão que compõe o quadro de referências pessoais são os esquemas de 

significado ou pontos de vista. São estruturas mais acessíveis à consciência e determinam as 

condições essenciais para construir o significado de uma experiência. Os esquemas de 

significado compreendem um conhecimento particular, crenças, julgamentos de valor e 

sentimentos que, articulados, tornam-se uma interpretação que guiam as nossas ações.  

Os esquemas de significado são a manifestação concreta que orientam a ação de uma 

pessoa de uma determinada perspectiva de significado. É mais comum proceder a 

transformações nos esquemas de significado do que nas perspectivas de significado. 

O quadro a seguir demonstra a transformação dos quadros de referências na criação de 

significado, a partir da experiência e da reflexão crítica sobre pressupostos adjacentes à 

solução de problemas. A aprendizagem transformadora ocorre quando existe a transformação 

de uma das nossas crenças ou atitudes (esquemas de significado), ou uma transformação da 

nossa inteira perspectiva (hábitos ou perspectivas de significado): 
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Figura 2: A ocorrência da aprendizagem transformadora 

Fonte: Adaptado de Mezirow (1991; 1994). 

 

 

O desencadeamento da reflexão ocorre a partir do confronto com um dilema 

desorientador, ou seja, um evento particular da vida ou uma experiência que não pode ser 

resolvida por meio da aplicação de uma estratégia anterior de solução de problema. Os 

movimentos que desencadeiam uma mudança de perspectiva podem ocorrer de forma súbita 

na estrutura cultural ou psicológica de pressupostos que limitam ou distorcem o entendimento 

sobre si e sobre a relação com outros; ou a partir de sucessivas transformações que permitem 

a revisão desses mesmos pressupostos até que a estrutura como um todo se transforme 

(MEZIROW, 1981). 

O estudo realizado pelo autor sobre mulheres que participaram de um programa de 

reintegração da universidade nos Estados Unidos (MEZIROW, 1981) revela que a 

aprendizagem mais significativa envolvendo a premissa da reflexão crítica segue as seguintes 

fases (MEZIROW, 1991): 

 Um dilema desorientador; 

 Autoexame com sentimentos de culpa e vergonha; 

 Avaliação crítica de pressupostos; 
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 Reconhecimento do descontentamento do indivíduo e do processo de 

transformação compartilhado com outros que tenham passado por uma 

mudança similar; 

 Exploração de novos papéis, relações e ações; 

 Planejamento de um curso de ação; 

 Aquisição de conhecimento e habilidades para a implementação de um plano 

próprio; 

 Experimentar novos papéis provisoriamente; 

 Renegociar relações e negociar novas relações; 

 Construção de competência e autoconfiança nos novos papéis e relações; 

 Reintegração na vida com base nas condições ditadas pela nova perspectiva. 

Segundo o autor, o processo de aprendizagem é desencadeado a partir do dilema 

desorientador, seguido da segunda e terceira fases relacionadas ao engajamento no autoexame 

e a avaliação crítica dos pressupostos; a quarta fase consiste em reconhecer outras pessoas que 

tenham passado por um processo semelhante e a quinta explora as opções para formação de 

novos papéis, relações ou ações que culminam em um plano de ação. O plano de ação abrange 

a aquisição de conhecimento e habilidades, os esforços para a experimentação de novos 

papéis, a renegociação de relações e a construção de competência e confiança própria nos 

novos papéis e relações. Finalmente, o processo encerra-se com a reintegração na vida do 

indivíduo ditada pela nova perspectiva transformada. 

A ocorrência de transformação nos esquemas de significado pode ser diária, mas não 

necessariamente envolve a autorreflexão. Geralmente, corrigem apenas as nossas 

interpretações. Por outro lado, a transformação nas perspectivas de significado (que ocorrem 

com menos frequência) envolve o nosso senso de self, que, por sua vez, sempre envolve a 

reflexão crítica sobre as premissas sustentadas por nossa estrutura de expectativas. O desafio 

do processo de tornar-se criticamente consciente sobre como e por que as nossas premissas 

são alteradas pela forma como percebemos, entendemos e sentimos o nosso mundo, nos 

levando a escolhas e ações em direção a essas novas compreensões, é profundo e, por vezes, 

doloroso. 

Além das duas dimensões dos quadros de referência - as perspectivas de significado e 

os esquemas de significado - e dos 11 passos recursivos descritos, o modelo proposto pelo 

autor contém quatro elementos principais: a experiência, a reflexão crítica, o discurso 

reflexivo e a ação. 
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De acordo com Mezirow (1981), o processo inicia-se com a experiência do aprendiz. 

Entretanto, somente passar pela experiência não é suficiente. O aprendiz deve criticamente 

autoexaminar as premissas e crenças que estruturaram a forma pela qual essa experiência foi 

interpretada. A fim de testar se uma nova perspectiva é verdadeira ou autêntica, é necessário 

buscar a maior variedade de opiniões possíveis, o que inclui o conceito do discurso dialético. 

Ao concluir o melhor julgamento possível, o aprendiz é levado a agir sob uma nova 

perspectiva. Quanto à reflexão crítica, que se constitui em um conceito central da teoria 

transformadora, será desenvolvida no item a seguir, por ser relevante para este estudo.  

Para discorrer a respeito do discurso reflexivo, Mezirow (1994, 1998) especifica, em 

primeiro lugar, o que entende por discurso. Na sua concepção, o discurso se constitui em um 

tipo diferenciado de diálogo com foco no conteúdo e na tentativa de justificar crenças pela 

argumentação de razões e pelo exame dos prós e contras de pontos de vista concorrentes. Dá-

se um processo de avaliação das razões, argumentos e evidências para julgamento do que é 

considerado válido, até que novas evidências e pontos de vista sejam encontrados, 

continuando o discurso. Inspirado pelo conceito de discurso de Habermas, Mezirow (2000) 

define que as condições ideais para a participação em um discurso são: ter a informação 

completa, estar livre de coerção, estar apto a pesar evidências e avaliar argumentos 

objetivamente, estar aberto a pontos de vista alternativos - ter empatia, ter oportunidades 

iguais para participar em vários papéis de discurso e desejar aceitar o consenso. Mezirow 

(1998) claramente afirma que discurso não é uma guerra ou debate, mas sim um esforço 

consciente de encontrar uma concordância, a fim de construir um novo entendimento.  

A palavra ação também tem um sentido especial no modelo do autor. O aprendiz pode 

tomar uma ação imediata, postergar uma ação ou reafirmar um padrão existente de ação 

(MEZIROW, 2000). A ação, frequentemente, envolve a superação de barreiras emocionais, de 

conhecimentos ou situacionais. Implica tomada de decisão, mas não necessariamente 

mudança de comportamento imediata. Habermas, tal como Hegel e Marx, rejeita a ideia de 

que uma consciência transformada em determinada situação possa automaticamente conduzir 

a uma forma de ação previsível (MEZIROW, 1994).  

Alguns críticos, que entendem como objetivo da educação a ação social, apontam a 

teoria de Mezirow como egocêntrica por sua ênfase na transformação individual. Entretanto, 

para Mezirow (1998), quando um dilema desorientador é o resultado de uma ação opressiva, a 

pessoa precisa tomar uma ação individual ou coletiva contra o opressor. Aprendizagens 

transformadoras que envolvem perspectivas sociolinguísticas resultam em aprendizes 

motivados a tomar ações sociais coletivas com o objetivo de modificar práticas sociais, 
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instituições ou sistemas. Uma ação social pode consistir em trabalhar em sintonia com 

indivíduos que pensam de maneira similar, ou ainda coletivamente, para efetuar mudanças 

tanto culturais quanto políticas em relacionamentos interpessoais, nas famílias, organizações, 

comunidades ou nações. A ação transformadora pode produzir mudanças nos indivíduos e na 

forma como eles aprendem. Em vez de aceitar passivamente realidades definidas por outros, a 

educação para desenvolver competências comunicativas requer o cultivo da habilidade do 

aprendiz para negociar significados e objetivos (MEZIROW, 1994).  

Apresentados os conceitos centrais da teoria de aprendizagem transformadora, busca-

se a seguir discorrer sobre o papel da reflexão crítica à luz da teoria de Mezirow e sua 

relevância neste estudo. 

2.1.3. O papel da reflexão crítica 

A aprendizagem transformadora preenche uma importante lacuna na teoria de 

aprendizagem de adultos pelo reconhecimento do papel central desempenhado pela função da 

reflexividade crítica. É somente no final da adolescência e na maioridade que reconhecemos a 

nossa própria história – “Uma mente que assiste a si mesma” é a definição de Albert Camus 

para o intelecto, e que também descreve a função essencial da aprendizagem na idade adulta 

(MEZIROW, 1981). 

Mezirow (1991) notabiliza três tipos de reflexão, influenciado pelos estudos de John 

Dewey (1933 apud MEZIROW, 1991), que elaborou a seminal definição de reflexão como 

uma ativa, persistente e cuidadosa consideração sobre qualquer crença ou suposta forma de 

conhecimento à luz dos fundamentos que o suportam e à sua tendência de conclusão. O 

primeiro tipo de reflexão é o que leva em consideração o conteúdo ou descrição do problema. 

A reflexão sobre o processo trata do pensamento sobre as formas de lidar com a experiência 

em si, ou seja, uma revisão sobre as estratégias de solução utilizadas, caracterizando o 

segundo tipo de reflexão. O terceiro tipo refere-se à reflexão sobre as premissas ou 

questionamento do problema. As reflexões sobre o conteúdo e processo pertencem às quatro 

formas de aprender existentes: refinando ou elaborando esquemas de significado, aprendendo 

novos esquemas de significado, transformando esquemas de significado e transformando 

perspectivas de significado (MEZIROW, 1994). 

A reflexão crítica de pressupostos é a que norteia a diferenciação entre qualquer outra 

reflexão, pois diz respeito a uma avaliação sobre o que está sendo refletido. É o conceito 

central para o entendimento da aprendizagem transformadora da aprendizagem de adultos e 
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de como aprendem a pensar sobre si mesmos, em vez de tomar ações baseadas nos quadros de 

referências de terceiros (MEZIROW, 1998).   

As aprendizagens que envolvem a reflexão crítica sobre as premissas de um problema 

ou do próprio indivíduo podem transformar perspectivas de significado, uma experiência de 

aprendizagem mais significativa e menos frequente. Como mencionado anteriormente, a 

transformação decorrente pode resultar de um evento importante na vida de uma pessoa ou do 

acúmulo de transformações interligadas nos esquemas de significados (MEZIROW, 1994). 

Neste estudo, foram investigados os processos de reflexão e de aprendizagem dos 

participantes da pesquisa, partindo de suas experiências nas atividades voluntárias, 

entendendo-se que as ideias de Mezirow trouxeram importantes contribuições para a 

compreensão das aprendizagens transformadoras por eles vivenciadas. 

2.2 TEORIA DA APRENDIZAGEM SOCIAL  

Na seção anterior, foram expostas as ideias fundamentais que explicam como 

aprendem os indivíduos adultos, tendo como base a teoria da aprendizagem transformadora de 

Mezirow. Destacam-se nesta abordagem o papel da experiência e da reflexão no processo de 

aprendizagem individual.  

Entretanto, além do aspecto individual da aprendizagem, é preciso também considerar 

que as aprendizagens não ocorrem sem a inserção do indivíduo em um contexto no qual ele 

interage, altera, transforma e que, por consequência, transforma-se a si mesmo. Esse 

movimento contínuo de transformar-se a si e ao mundo será abordado a partir da teoria da 

aprendizagem social proposta pela pesquisadora dinamarquesa Bente Elkjaer nesta seção. 

A literatura sobre a teoria da aprendizagem social de Elkjaer (2003, 2004, 2007, 2008) 

tem como raízes o pragmatismo de John Dewey, e para a compreensão das organizações, 

buscou-se como fundamentação a teoria dos mundos sociais de Anselm Strauss. A seguir, 

será apresentada a teoria da aprendizagem social desenvolvida por Bente Elkjaer.  

 

2.2.1. As metáforas da aprendizagem organizacional 

 

Na visão de Elkjaer (2004), a aprendizagem nas organizações pode ser entendida a 

partir de diferentes perspectivas. Ela parte da ideia de que o entendimento da aprendizagem 

nas organizações pode ser visto a partir de duas metáforas apresentadas a seguir. 
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A primeira entende a aprendizagem nas organizações como a decorrência da aquisição 

individual de conhecimentos e habilidades e a forma pela qual os indivíduos adquirem e 

comunicam as informações e os conhecimentos. A aprendizagem na organização é criada com 

base na habilidade dos indivíduos em pensar as organizações como sistemas. Aqui, a mente é 

vista como um repositório para o conhecimento, e a aprendizagem tem o papel de transferir e 

adicionar mais substâncias na mente dos indivíduos, de forma semelhante à concepção de 

educação bancária elaborada por Freire (1987 apud ELKJAER, 2004). Essa primeira 

perspectiva - denominada como metáfora da ”aquisição” - considera a mente dos indivíduos 

como lócus da aprendizagem, promovendo uma separação entre o indivíduo e a organização 

(ELKJAER, 2004). Aqui, a imagem metafórica da relação entre os indivíduos e a organização 

é como a da sopa e do recipiente. Ou seja, a sopa não molda o recipiente, e o recipiente, por 

sua vez, não altera os ingredientes da sopa. Indivíduos e organizações, sopa e recipiente, são 

analisados separadamente na metáfora da aquisição.   

A segunda refere-se à metáfora da “participação”, em que a aprendizagem é entendida 

como participação nas organizações e nas ”comunidades de prática”. Essa metáfora posiciona 

a aprendizagem no cotidiano da vida e trabalho na organização, e não apenas na mente do 

indivíduo e nos ambientes da educação formal. A aprendizagem passa a ser parte das 

atividades dos indivíduos e não pode ser evitada (ELKJAER, 2004). Aqui, a imagem 

metafórica é a da corda, ou seja, as fibras que compõem a corda são descontínuas, mas a linha 

como um todo é contínua. A linha não tem fibras, mas se for quebrada, as fibras são 

encontradas novamente. 

A passagem do caráter puramente cognitivo para o social faz com que a aprendizagem 

seja compreendida como a construção de comunidades de prática, em que os indivíduos como 

seres sociais constroem sua compreensão pela participação nas práticas organizacionais. 

Segundo a autora, a participação e interação social expandem a noção de aprendizagem, 

incluindo o desenvolvimento humano e a criação de identidade (ELKJAER, 2004). 

A metáfora da participação posiciona a aprendizagem nas organizações como uma 

atividade social. Todavia, há limitações no entendimento sobre como a aprendizagem ocorre 

pela participação e sobre o conceito de conhecimento (o conteúdo da aprendizagem), tendo 

como origem a prática.  

Conforme Elkjaer (2004), nessa metáfora, aparentemente, não há um método de 

aprendizagem que responda de maneira satisfatória às questões relativas a como a 

aprendizagem ocorre e ao que pode ser aprendido a partir da participação dos indivíduos nas 

comunidades. A aprendizagem é assumida como algo inerente à participação. 
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Ao ter como preocupação a busca por respostas para as questões acima mencionadas, 

Elkjaer (2004) recorreu à teoria pragmática apresentada pelo filósofo John Dewey, 

especialmente no que se refere aos conceitos de experiência e de investigação/pesquisa 

(inquiry) ou de pensamento reflexivo (tratados como sinônimos pelo autor). A autora utilizou 

a teoria pragmática da aprendizagem como ponto de partida para o desenvolvimento de uma 

terceira perspectiva, que reconhece que o pensamento é tão fundamental para a aprendizagem 

como a participação, e que a aprendizagem ocorre como um processo social. 

O quadro 2, a seguir, sintetiza os principais aspectos relacionados às três perspectivas 

da aprendizagem nas organizações: 

Primeira perspectiva Segunda perspectiva Terceira perspectiva 

(Teoria da aprendizagem 

individual)
(Teoria da aprendizagem social) (Teoria da aprendizagem social com pragmatismo)

▪ Estruturas cognitivas. ▪ Formação da identidade. ▪ Desenvolvimento da experiência humana.

▪ Conhecer sobre a prática.
▪Tornar-se um praticante habilidoso nas 

organizações.

▪ Conhecer sobre o mundo e tornar-se parte do 

mundo.

▪ Ser capacitado e ter 

conhecimento sobre as 

organizações.

▪ Desenvolver a experiência como parte de uma 

transação contínua entre indivíduos e 

organizações.

▪ Descontinuidade. ▪ Ubíquo ▪ Investigação para aquisição.

▪Aquisição de habilidades e 

conhecimento.
▪ Participação e interação. ▪ Pensamento como fundamento para a ação.

▪ Na mente. ▪ Prática cotidiana. ▪ Reflexão necessária para a aprendizagem.

▪ Participação nas comunidades de prática.
▪ Investigação individual e conjunta ou pensamento 

reflexivo. Iniciados com o corpo, emoção e intuição.

▪ Indivíduos e organização 

separados (metáfora da sopa e 

tigela).

▪ Indivíduos e organização juntos 

(metáfora da corda).
▪ Impossível de separar.

▪ Características e possibilidade 

para separar em análises e práticas.

▪ Indivíduos como sendo parte de 

comunidades de prática.
▪ Saber humano é parte do ser humano.

▪ Indivíduo e contexto como ‘produtos’ do 

ser/saber humano.

▪ Transacional – formação mútua de indivíduos e 

organização.

Organização ▪ Sistema. ▪ Comunidades de prática. ▪ Mundos sociais.

Conteúdo da 

aprendizagem

Método da 

aprendizagem 

Relação entre indivíduo 

e organização

 

Quadro 2: Três perspectivas da aprendizagem nas organizações 

Fonte: Traduzido e adaptado pela autora, a partir de Elkjaer (2003, 2004). 

A terceira perspectiva da aprendizagem parte do conceito de experiência de Dewey 

(1936 apud ELKJAER, 2008), que deve ser entendido como a transação entre os indivíduos e 

o ambiente, os quais contínua e mutuamente se formam, sendo ambos processo e produto. A 

experiência, segundo o autor, deve ser vista como geradora de mudança que impacte 

efetivamente o contexto social ao qual está relacionada. 
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2.2.2. Aportes teóricos que embasam a teoria da aprendizagem social 

 

Para Elkjaer (2004), a experiência por si só não necessariamente leva à ocorrência de 

aprendizagem. É necessário que a exposição e as experiências em rotinas resultem em 

mudanças no contexto e na maneira como os indivíduos se relacionam com o mundo, 

servindo como base para guiar ações e reflexões futuras. A experiência inclui mais do que 

aspectos cognitivos, tais como pensamento e conhecimento, mas também envolve a emoção, 

intuição e o próprio corpo. Como aponta Elkjaer (2008), o conceito de experiência de Dewey 

traz embutida sua relação com a razão e as emoções. De acordo com a autora, na concepção 

de Dewey, não há separação entre a natureza e a atividade humana, sendo as experiências um 

produto e um processo, simultaneamente.   

 Elkjaer (2003) explica que “o que” se aprende surge a partir de uma experiência 

gerada por uma situação de incerteza e, para tal, busca-se encontrar uma solução, fazendo uso 

do pensamento reflexivo.  

 Embora os indivíduos estejam em contínua interação com o contexto aos quais 

pertencem, o contato com outros por si só não garante a aprendizagem. Para que a 

aprendizagem ocorra, é necessário que a experiência seja completa, que mude ao mesmo 

tempo o indivíduo que exerce a ação e o mundo, além de estar em constante reflexão.  

 O pensamento reflexivo é um processo que se inicia com a sensação de que algo não 

está bem, quando o indivíduo se baseia em experiências passadas de situações similares. Ele é 

uma forma de obter experiência e conhecimento. Contudo, não se inicia com a linguagem e 

reflexão consciente, mas sim com os sentidos, no corpo. É necessário que, neste processo, se 

dê a consciência da experiência, de forma que se torne objeto de reflexão e depois 

aprendizagem, para que então seja comunicada a si mesmo e aos outros. “Experiência e 

pensamento reflexivo não podem estar limitadas a mente ou corpo, pensamento ou ação, mas 

sim engloba todas as partes” (ELKJAER, 2004, p. 426).  

 A relevância da reflexão, de acordo com Elkjaer (2004), está diretamente ligada à 

relação entre as ações dos indivíduos e às suas consequências. Quando o indivíduo se 

conscientiza de que as suas ações geram reações imediatas que alteram tanto o meio quanto a 

si próprio, ele deixa de agir apenas em função da tentativa e erro. Refletir estabelece as 

conexões necessárias para que o indivíduo compreenda e possa prever as consequências de 

suas ações tanto para o grupo em que está inserido quanto para si mesmo como agente da 

ação. 



36 

 

 O pensamento reflexivo, para Dewey (1936 apud ELKJAER, 2004), é dirigido pelos 

conhecimentos adquiridos previamente pelos indivíduos e passa pelas seguintes fases: a 

dúvida, a hesitação, a dificuldade mental que dá origem ao ato de pensar e o ato de pesquisar 

para encontrar mecanismos que esclareçam a dúvida.  

 Conforme Elkjaer (2004), Dewey entende que a condição necessária para a ocorrência 

da aprendizagem está relacionada ao empenho que a investigação, o pensamento e a reflexão 

exercem como instrumentos nas práticas adotadas pelos indivíduos, fazendo com que o pensar 

se transforme em experiência. Para a autora, o momento em que a reflexão estabelece uma 

relação entre a ação e as suas consequências é o que define a ocorrência da aprendizagem.   

 Para que a teoria desenvolvida pela autora pudesse ser apropriada ao contexto dos 

estudos organizacionais, foi preciso também uma elaboração conceitual sobre como 

compreender as organizações e o seu contexto de trabalho. Dessa forma, Bente Elkjaer recorre 

aos estudos do sociólogo Anselm Strauss para o entendimento do local de trabalho como uma 

arena pertencente a um mundo social. A teoria de Strauss (apud ELKJAER, 2004) sobre a 

organização e o local de trabalho está focada na ação e na interação como um processo 

contínuo que é fruto de ações coletivas e coordenadas. 

O autor sugere que as organizações sejam estudadas como mundos sociais, e define o 

conceito como:  

 
Grupos com compromissos compartilhados para certas atividades, que dividem 

recursos de muitos tipos para alcançar seus objetivos, construindo ideologias 

comuns sobre como conduzir o negócio. (CLARK 1991 apud ELKJAER, 2004, p. 

428). 

 

Para Strauss, entender o local de trabalho como uma arena está relacionado ao fato de 

que as fronteiras que os dividem e delimitam são abertas a outros mundos sociais. O local de 

trabalho não tem muros que determinam que ali seja um lugar para atividades 

organizacionais. Essa delimitação é estabelecida a partir do compromisso com as ações 

coletivas e com as condições estabelecidas no jogo (ELKJAER, 2008).  

Os indivíduos aprendem a fazer parte de um mundo social constituído a partir do 

compromisso dos seus membros com as práticas existentes no local, quer seja porque são 

obrigados (have to), ou porque querem fazer algo (want to). A negociação desses 

compromissos pode gerar tensões e conflitos, que por sua vez, tornam-se possíveis gatilhos 

para a aprendizagem nas organizações.  

O mundo social não representa unidades ou estruturas como grupos de projetos ou 

times, que podem ser traçadas em um organograma, mas sim está relacionado às ações 



37 

 

coletivas e a formas com que as interações estão relacionadas a partir do compromisso com o 

sujeito e com as condições nas quais esses compromissos são cumpridos. O mundo social 

serve de alicerce para a atividade organizacional, a ação coletiva e como unidade de análise 

para os estudos relacionados ao local de trabalho ou às organizações (ELKJAER, 2008). 

Strauss (apud ELKJAER, 2004), no intuito de compreender as ações e as interações no 

mundo social, desenvolve os conceitos de “trajetória” e “matriz condicional”. Trajetória é o 

conceito que identifica um fenômeno dentro do curso histórico do tempo dos eventos. Pode 

ser entendido como um processo de desenvolvimento constantemente interpretado e 

reinterpretado, influenciando e sendo influenciado por membros individuais ou grupos, 

incluindo a organização inteira. A trajetória, ou história de vida de um determinado projeto, 

desdobra-se em certas condições, que faz com que o conceito de matriz condicional seja 

necessário para explicar o desenvolvimento e resultado do projeto. 

O conceito de matriz condicional aplica-se para entender as condições e interações dos 

participantes e quais os resultados decorrentes dessas interações nos mundos sociais. Em uma 

matriz condicional, o poder organizacional e das relações pode ser capturado e compreendido 

pelo olhar para as habilidades dos participantes dos diferentes contextos na realização de um 

projeto (ELKJAER, 2004). 

Segundo Elkjaer (2004), a noção de mundos sociais e dos subconceitos de trajetória e 

matriz condicional assegura a possibilidade de pensar as ações e transações no tempo e 

espaço, de considerar a história e o contexto nas organizações. Ainda, considerar os mundos 

sociais como sendo o resultado do agrupamento de diversos indivíduos, com diferentes 

características individuais, gêneros, poderes, valores e ideias, para a autora, é uma tentativa de 

reconhecer que existem diferenças dentro dos grupos sociais que constituem as organizações. 

É preciso levar em consideração essas diferenças, pois interferem tanto na realização de 

pesquisas quanto na própria gênese da aprendizagem nas organizações. 

Ao percorrer os conceitos da teoria da aprendizagem social apresentados, é possível 

inferir que a perspectiva apresentada por Elkjaer (2004) amplia a noção de que o conteúdo da 

aprendizagem é vinculado somente ao individual ou à participação nas comunidades de 

prática. Como aponta a autora, a aprendizagem ocorre a partir da relação entre os indivíduos e 

as organizações nas quais eles estão inseridos. Ao se reconhecer o relacionamento 

transacional entre indivíduos e organizações, entende-se que tanto a aprendizagem quanto o 

desenvolvimento individual e organizacional interagem a partir de constantes trocas. Esse 

duplo movimento de transformação dos sujeitos e do mundo social é imprescindível para que 

se entendam os processos de aprendizagem nas organizações. 
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Uma das críticas à teoria da aprendizagem social é que grande parte de seu foco é no 

contexto organizacional, e que, portanto, não abarca o nível individual considerando as 

características de cada profissional (seja um líder transformador ou um profissional comum). 

A resposta a essa questão é que o foco no contexto não omite o individual, já que ambos são 

vistos como mutuamente constituídos e continuamente em mudança. Organizações são 

formadas por indivíduos detentores de suas próprias experiências, histórias e esperanças para 

o futuro, que são incorporados ao contexto organizacional em conjunto com o trabalho e 

regras.  

Para Elkjaer (2004), a terceira perspectiva da aprendizagem nas organizações, que 

apresenta contribuições do pragmatismo para a teoria da aprendizagem social, traz a 

necessidade de uma nova agenda de pesquisa, em que se estabelecem a análise das diferenças 

individuais, grupais e da reflexão nas organizações, em um mútuo e contínuo processo de 

aprendizagem.  

A autora ainda destaca que a literatura sobre aprendizagem organizacional poderá 

tornar-se mais abrangente ao considerar a área que abarca a educação de adultos e a 

vocacional (ELKJAER, 2003). Esse pensamento reforça uma vez mais a relação entre a teoria 

da aprendizagem transformadora e a teoria da aprendizagem social, apresentadas neste 

trabalho. Ambas serão articuladas para explicar os processos de aprendizagem a partir da 

experiência do voluntariado, a fim de atender os objetivos da pesquisa. 

 

2.3  APRENDIZAGEM FORMAL E INFORMAL 

A discussão sobre os conceitos de aprendizagem formal e informal se faz necessária 

neste estudo, pois a experiência do trabalho voluntário e o processo de capacitação para o 

exercício das atividades de voluntariado compreendem essas duas formas de aprendizagem 

aprofundadas a seguir. 

2.3.1. Principais conceitos norteadores  

Há cenários nos quais a aprendizagem ocorre de forma estruturada, planejada e 

institucionalizada, baseada em currículo e conteúdos predefinidos, assim como também há 

cenários nos quais a aprendizagem ocorre fora de um sistema educacional formal. Segundo 

Marsick e Watkins (2001, p. 25), duas autoras frequentemente citadas quando esses conceitos 
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são discutidos, a definição da aprendizagem informal e incidental em contraste com a 

aprendizagem formal é a seguinte:  

Aprendizagem formal é tipicamente patrocinada institucionalmente, baseada em sala 

de aula e altamente estruturada. Aprendizagem informal é uma categoria que inclui 

aprendizagem incidental, pode ocorrer nas instituições, mas não é tipicamente 

baseada em sala de aula ou altamente estruturada, e o controle da aprendizagem 

reside essencialmente nas mãos do aluno. Aprendizagem incidental é definida como 

um subproduto de alguma outra atividade, como realização de tarefa, interação 

interpessoal, percepção da cultura organizacional, experimentos de tentativa e erro, 

ou mesmo decorrente da aprendizagem formal. Aprendizagem informal pode ser 

deliberadamente encorajada por uma organização ou pode ocorrer mesmo dentro de 

um ambiente não muito propício à aprendizagem. Aprendizagem incidental, por 

outro lado, quase sempre ocorre apesar das pessoas nem sempre estarem conscientes 

disso (MARSICK; WATKINS, 2001, p. 25). 

 

A literatura aponta que as aprendizagens formal e informal frequentemente estão 

entrelaçadas e ocorrem a partir das experiências de vida dos indivíduos. Entretanto, para os 

autores, a aprendizagem formal encontra-se nas mãos do instrutor, pois é instituída pela 

organização e é comum ocorrer em sala de aula, implicando o controle do processo de 

aprendizagem. A aprendizagem informal e a aprendizagem incidental, por sua vez, 

consideram o papel prioritário do aprendiz. 

A aprendizagem informal é um tipo de aprendizagem que pode ser encorajada por uma 

organização, mas também pode ocorrer em qualquer ambiente e sem qualquer incentivo.  

Parece ser a que mais prevalece, pois está embutida nas atividades do cotidiano, seja no 

trabalho, em casa ou na comunidade. Ainda assim, é difícil de ser reconhecida pela falta de 

currículo e estrutura como na educação formal. Para Antonello (2011), ela acontece 

naturalmente, como parte do trabalho diário, podendo ser planejada ou não, mas, em geral, 

envolve algum grau de consciência de que o indivíduo está aprendendo. Nesse tipo de 

aprendizagem, o aprendiz busca o entendimento, conhecimento ou habilidade. A 

aprendizagem deixa de ser apenas uma reprodução, mas reformulação e renovação do 

conhecimento. 

Marsick e Volpe (1999 apud MARSICK; WATKINS, 2001), ao realizarem uma 

revisão de estudos sobre a aprendizagem informal no ambiente de trabalho, concluíram que a 

aprendizagem informal pode ser caracterizada da seguinte forma: é integrada às rotinas 

diárias, é desencadeada por um choque interno ou externo, é aleatória e influenciada pelo 

acaso, é um processo indutivo de reflexão e ação e está atrelada ao aprendizado de outras 

pessoas. A aprendizagem informal é normalmente intencional, ou seja, o aprendiz está 

consciente de que deseja aprender enquanto na aprendizagem incidental, e o que se aprende 
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pode ficar no nível inconsciente. Ambas são decorrentes da necessidade, da motivação e da 

oportunidade (MARSICK; WATKINS, 2001). 

Considerada uma subcategoria da aprendizagem informal, a aprendizagem incidental 

apresenta-se como pouco efetiva, devido ao seu baixo nível de consciência. A intenção 

primária é realizar uma tarefa, e não aprender, surgindo como uma surpresa ou subproduto de 

outra atividade.  

Na visão de Marsick e Watkins (2001), é mais difícil propor estratégias que possam 

maximizar a aprendizagem incidental, uma vez que é sua característica ocorrer de forma não 

planejada. Entretanto, quanto à aprendizagem informal e incidental, as autoras enfatizam três 

condições que poderiam facilitá-las: 1) a reflexão crítica para trazer à tona conhecimento e 

crenças, 2) o estímulo à proatividade do aprendiz para ativamente identificar opções e o 

aprendizado de novas habilidades para implementá-las, e 3) criatividade para encorajar a 

amplitude de opções.   

O modelo de aprendizagem informal e incidental desenvolvido por Marsick e Watkins 

(2001), inicialmente em 1990, e que passou por subsequentes modificações, baseia-se na 

perspectiva da Ciência Ação de Argyris e Schon (1974, 1978) que, por sua vez, tem as suas 

raízes nas teorias de aprendizagem de Dewey (1938) e na teoria de Mezirow (1991).   

O modelo proposto está assentado na existência de um ciclo de resolução de 

problemas, que propõe que os indivíduos aprendem a partir de suas experiências, no momento 

em que enfrentam um novo desafio ou problema. O círculo central do modelo, representado 

na figura a seguir, indica a crença de que a aprendizagem se desenvolve a partir dos encontros 

cotidianos dos indivíduos, enquanto vivem e trabalham em um determinado contexto. 

Considera também a importância do contexto organizacional que pode facilitar a 

aprendizagem, à medida que apoia, fornece recursos e incentiva os indivíduos. Destaca-se que 

é o contexto (social, cultural, pessoal, organizacional) que influencia as interpretações, as 

avaliações, as decisões, as estratégias de aprendizagem, as ações e, consequentemente, os 

resultados obtidos.  
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Figura 3: Modelo de aprendizagem informal e incidental 

Fonte: Marsick e Watkins (2001, p. 29). 

 

A forma pela qual enxergamos o mundo direciona o foco de nossa atenção, e também 

a forma pela qual veremos a situação que desencadeia o processo de aprendizagem. A 

existência de desafios implica os seguintes passos de acordo com o modelo proposto: 

interpretação da experiência vivida, exame de soluções alternativas, reflexão sobre as 

estratégias de ação, produção de soluções, avaliação das consequências intencionais ou não 

intencionais e avaliação das lições aprendidas, que serão inseridas no conjunto de 

experiências existentes. O modelo é organizado de forma circular, mas os passos não são 

necessariamente sequenciais (MARSICK; WATKINS, 2001). 

Marsick e Watkins (2001) integraram nesse modelo o processo da aprendizagem 

incidental, já que deixam claro que ele está sempre ocorrendo, consciente ou 

inconscientemente. As autoras explicam que a aprendizagem incidental compartilha raízes 

teóricas da aprendizagem transformadora, em que os indivíduos se defrontam com uma 

transformação de perspectiva como resultado da reflexão seguida de algum evento 

desencadeador.  

Ao partir do trabalho de Dewey, o modelo apresentado tratou o ciclo de resolução de 

problema por meio de pensamento reflexivo, considerando que: a partir de uma situação 

inesperada, o pensamento reflexivo busca soluções, a aprendizagem ocorre durante as 



42 

 

tentativas e os erros cometidos, até que se alcance a solução do problema e a observação 

permite correções de curso, conclusões e planejamento, visando à utilização em situações 

futuras.  

A abordagem de Malcom, Hodkinson e Colley (2003) amplia o entendimento acerca 

da aprendizagem formal e informal, partindo dos conceitos propostos pelas autoras Marsick e 

Watkins (2001). Para Malcom, Hodkinson e Colley (2003), a natureza contextual da 

aprendizagem informal é fundamental para entender como os contextos organizacionais, 

sociais, culturais, econômicos, históricos e políticos impactam os aprendizes, definindo como 

ocorrem os processos de aprendizagem. Ainda, explicam que há tendência em distinguir a 

aprendizagem formal da informal em uma visão separatista, geralmente denegrindo a informal 

em relação à formal e vice-versa, e conduzindo aos seguintes conceitos:  

- Informal: Aprendizagem que ocorre pelas práticas presentes no dia a dia, 

conhecimento horizontal e ambientes não educacionais; 

- Formal: Aprendizagem aquisicional e individual, conhecimento vertical e intencional 

e que ocorre em instituições de ensino.  

Para Antonello (2011), há uma predominante tendência na literatura em buscar 

identificar características que justifiquem separar a aprendizagem formal da informal. A 

autora advoga que essa abordagem é equivocada, já que o mais pertinente é identificar a 

integração de ambas. Considera ainda que não é possível separá-las, pois são vastos os 

critérios ou atributos para estabelecer essas categorias e que a maioria das situações de 

aprendizagem contém atributos de formalidade e de informalidade, e o equilíbrio entre elas 

varia consideravelmente em cada situação.  

Ainda conforme a autora, os atributos de formalidade e informalidade também se 

relacionam de maneiras distintas em situações de aprendizagem diferentes. Os atributos e as 

suas formas de se relacionarem impactam a natureza e a efetividade da aprendizagem em 

qualquer situação. O que determina a compreensão dessas inter-relações e seus efeitos é 

examinar a aprendizagem levando em consideração os contextos de forma mais ampla nos 

quais acontece. Dessa forma, evitam-se dois possíveis enganos, sendo o primeiro relacionado 

à afirmação de que a aprendizagem é a mesma em todas as situações. As diferenças no que se 

refere à aprendizagem no trabalho e nas instituições de ensino são inúmeras e significativas. 

Não há a possibilidade de classificar a aprendizagem de forma estanque, em dois ou três tipos 

– formal, não formal e informal. O segundo engano é que não é impróprio utilizar 

nomenclaturas como formal, informal e não formal para classificar a aprendizagem. 

Recomenda-se que o uso dessas descrições deve ser aplicado cuidadosamente com objetivos 



43 

 

bem definidos e, ainda, os pesquisadores devem expressar clareza na utilização dos termos e 

de suas finalidades. 

As vantagens de se entender os atributos de formalidade e informalidade da 

aprendizagem de Malcom, Hodkinson e Colley (2003) são: a) Evitam a comparação entre a 

aprendizagem formal ou informal, sendo uma superior a outra e vice-versa, b) O 

entendimento de que teorias diferentes de aprendizagem aplicam-se somente à aprendizagem 

informal ou à formal, c) A necessidade de consideração dos aspectos do contexto na qual a 

aprendizagem ocorre e a análise de sua natureza em diversas situações leva à compreensão 

das diferenças entre os tipos de aprendizagem.  

Antonello (2011) relata que, ao adotar esse posicionamento, é possível ampliar as 

possibilidades de leitura e compreensão de forma mais consistente e profunda do complexo e 

dinâmico fenômeno da aprendizagem, sendo totalmente vantajoso assumir uma postura 

diferente das abordagens que fragmentam e engessam em categorias isoladas as formas de 

aprendizagem. O projeto de pesquisa aqui proposto levará em consideração esse olhar e essa 

abordagem em seu desenvolvimento. 

 

2.3.2 Os processos de construção da aprendizagem informal em estudos nacionais 

Alguns estudos tentam mapear a aprendizagem informal com o objetivo de identificar 

e descrever os processos de construção desse tipo de aprendizagem. Em geral, são colocados 

sob o olhar da perspectiva psicológica e da construção social por terem como premissa 

fundamental o papel das interações sociais para que os processos de aprendizagem ocorram.  

Este item tem o objetivo de examinar alguns estudos nacionais que trabalharam com o 

tema da aprendizagem informal, todos qualitativos, incluindo os níveis gerenciais e não 

gerenciais nas organizações, focando, especialmente, os processos de aprendizagem 

identificados que servirão de comparativo para a análise de resultados desta pesquisa. 

Inicialmente, foram identificados e considerados dois estudos que ressaltam a 

aprendizagem informal em nível gerencial: o primeiro é de Antonello (2011) e o segundo de 

D’Amelio (2011). 

O estudo de Antonello (2011) buscou identificar e analisar o processo de troca entre as 

práticas informais e formais de aprendizagem com participantes de programas de 

especialização e mestrado profissional em administração na Universidade Federal do Estado 

do Rio Grande do Sul. Evidenciou-se a importância crítica da aprendizagem informal e a 



44 

 

construção de uma taxonomia de 12 formas de aprendizagem que contribuem para o 

desenvolvimento de competências gerenciais, que são: 1) Experiência anterior e transferência 

extraprofissional, 2) Experienciar, 3) Reflexão, 4) Autoanálise, 5) Observação – modelos, 6) 

Feedback, 7) Mudança de perspectiva, 8) Mentoria (mentoring) e tutoria (coaching), 9) 

Interação e colaboração, 10) Cursos treinamentos, 11) Informal e 12) Aprendizagem pela 

articulação entre teoria e prática.  

Conforme Antonello (2011), esse estudo afirma que o desenvolvimento de 

competências não é um mero produto de processos e formas de aprendizagem particulares, 

mas, sim, um processo dinâmico e complexo, em que várias aprendizagens se relacionam 

como uma “colagem” de fenômenos. 

O estudo de D’Amelio (2011) teve como foco os processos de aprendizagem das 

competências gerenciais de gerentes de diferentes formações profissionais. A partir da 

fundamentação teórica de autores internacionais e nacionais e seus estudos sobre 

aprendizagem gerencial, focados em abordagens relacionadas ao construtivismo, foram 

identificadas as seguintes formas de aprendizagem: 

- Aprendizagem formal: cursos de graduação, pós-graduação e de aperfeiçoamento; 

- Aprendizagem informal: a) Interação social (com funcionários, pares, superiores/ 

pessoas influentes, clientes internos ou externos/ fornecedores, redes internas, networking, 

benchmarking); b) Desempenho do trabalho gerencial (experiências do cotidiano, 

experiências do ambiente empresarial/ situações adversas/ desafios, projetos inovadores, 

metas empresariais); c) Relação do gerente consigo mesmo (autoconhecimento, feedback, 

autodesenvolvimento, reflexão, valores).  

D’Amelio (2011) relata como principais achados desse estudo: a) a importância da 

aprendizagem formal, particularmente quando for possível estabelecer a vinculação com as 

experiências gerenciais, b) a pertinência da interação social no processo de aprendizagem, c) o 

significativo papel da reflexão no processo de aprendizagem das capacidades gerenciais dos 

sujeitos da pesquisa.  

Cabe destacar que esses estudos focam processos de aprendizagem no nível gerencial, 

posto que as organizações precisam contar de forma crescente com a atuação estratégica das 

pessoas – os seus gestores. No entanto, para o projeto aqui proposto, vale também comentar 

estudos no nível não gerencial. Assim, acrescenta-se a contribuição dos estudos de Camillis 

(2011) e de Ferreira (2012). 
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O estudo de Camillis (2011) objetivou a analisar os processos de aprendizagem no 

local de trabalho de indivíduos que não exercem um papel gerencial, integrantes de equipes 

administrativas de uma multinacional europeia. Além de contribuir com as escassas 

investigações sobre aprendizagem que consideram outros níveis organizacionais e categorias 

profissionais, o estudo ressaltou a importância dos processos informais de aprendizagem e do 

contexto no qual eles ocorrem.  

Esse estudo abarcou os objetivos da aprendizagem, os aspectos facilitadores, as 

oportunidades de aprendizagem, os obstáculos e os resultados do processo de aprendizagem 

entre colaboradores de duas áreas administrativas. A contribuição para esta pesquisa está na 

análise dos processos de aprendizagem identificados e relacionados a seguir: a) aprender 

sozinho, b) aprender pela prática/fazendo, c) aprender por meio da interação com pessoas, d) 

aprender com especialistas, e) aprender observando, f) aprender a partir da solução de 

problemas, g) aprender com os erros, h) aprendizagem autodirigida e i) aprendizagem formal. 

De acordo com Camillis (2011), os processos considerados mais usuais e mais 

eficientes pelos participantes na pesquisa foram os informais, e as categorias apresentadas são 

interdependentes e dinâmicas. Os papéis de reflexão, interação e contexto receberam destaque 

nos resultados desse estudo. 

Ferreira (2012) buscou explorar em seu estudo os processos de aprendizagem 

presentes no espaço organizacional de três restaurantes étnicos na cidade de São Paulo, mais 

especificamente nas brigadas de cozinha e de salão do espaço social examinado.  

Foram identificadas oito categorias dos processos de aprendizagem a partir dos quais 

os participantes aprenderam e aprendem as práticas cotidianas de trabalho no campo 

pesquisado: a) aprender por etapas, b) aprender a partir dos erros, acertos e feedback, c) 

aprender pela repetição, memória, experiência anterior e analogia, d) aprender pela percepção 

e uso dos sentidos, e) aprender pela expertise e experiência de outro, f) aprender com as 

medidas, ritmos e rotação, g) aprender por meio do conflito, estresse e pressão no trabalho e 

h) aprender a partir dos valores e automotivação. 

Para Ferreira (2012), o estudo confirma que as pessoas aprendem de modo informal e 

que a percepção e a interpretação têm um papel especial nesses processos. Além disso, revela 

o papel de destaque assumido pelas interações sociais no contexto social e cultural 

examinado.  

Como se pode perceber em todos os estudos analisados, e também conforme preconiza 

a perspectiva psicológica da aprendizagem, os processos de aprendizagem informal variam 

em função do contexto. É possível que, no contexto social das atividades de voluntariado, 
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processos como os relatados se manifestem ou até mesmo surjam outros a serem revelados e 

considerados ao se realizar esta pesquisa de campo. 
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3 METODOLOGIA 

 

 Este tópico apresenta e descreve as opções quanto à metodologia empregada na 

condução do estudo proposto.   

A metodologia tem como propósito principal demarcar os procedimentos conduzidos 

na realização da pesquisa. Explicita o processo de coleta de dados e as estratégias utilizadas 

na análise e interpretação dos resultados. A definição clara do pressuposto paradigmático do 

estudo é imprescindível para justificar a metodologia utilizada.  

3.1 PARADIGMA ORIENTADOR E METODOLOGIA ESCOLHIDA 

Easterby-Smith e Araújo (2001) recomendam a adoção de um paradigma 

interpretativo e da metodologia qualitativa para os estudos de aprendizagem nas organizações. 

Segundo os autores, a abordagem qualitativa oferece uma contribuição significativa nesta área 

de estudo, pois possibilita a obtenção de dados coletados a partir da observação no campo, da 

realização de entrevistas formais e de conversações informais. 

O paradigma interpretativo, de acordo com Gephart (1999), reúne os pesquisadores 

que compartilham a ideia de que o objeto das ciências sociais – pessoas e instituições – é 

diferente daquele das ciências naturais. Entende que a realidade é apreendida de formas 

socialmente construídas a partir das experiências e interações sociais vivenciadas. Como 

relatam Antonello e Godoy (2009, p. 272), “estas construções sociais são criadas pelos 

indivíduos ao tentarem dar sentido às suas experiências e usualmente tornam-se 

compartilhadas e aceitas”. Conforme essa perspectiva, existem diversos significados que 

refletem a maneira como as pessoas compreendem e respondem ao mundo objetivo. Assim, a 

pesquisa de natureza interpretativa tem como papel fundamental captar, descrever e 

compreender como tais significados – mantidos por diferentes pessoas ou grupos – produzem 

e sustentam um sentido de verdade em relação a outras possíveis definições da realidade. Ao 

se considerar que o objetivo da investigação aqui proposta é revelar o “o quê” e “como” os 

indivíduos que realizam as suas atividades voluntárias na ONG Canto Cidadão aprendem, 

acredita-se que a adoção de uma perspectiva interpretativa mostra-se adequada enquanto 

orientação dos passos metodológicos propostos pela pesquisadora. 

De natureza exploratória, este estudo caracteriza-se como qualitativo básico ou 

genérico que, segundo Merriam (2002, p. 6), tem como objetivo “descobrir e compreender um 

fenômeno, um processo e visão de mundo das pessoas nele envolvidas”. Nesse tipo de estudo, 
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busca-se identificar padrões recorrentes em forma de temas ou categorias que expressem os 

dados encontrados. Para Merriam (2002, p. 38), “uma pesquisa qualitativa interpretativa foca 

o seu interesse em: saber como as pessoas interpretam suas experiências; como elas 

constroem seus mundos; e qual significado elas atribuem para suas experiências”.  

Como aponta Godoy (1995a), a metodologia qualitativa representativa do paradigma 

interpretativo apresenta algumas características que orientam o estudo aqui proposto: a) o 

ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental, 

valorizando-se o contato direto e prolongado desse com a situação estudada e o seu contexto; 

b) o investigador deve examinar as pessoas e o ambiente de forma holística, de modo a 

capturar as interações e as falas para descrever o processo estudado e seus reflexos nas 

atividades cotidianas e c) o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são alvos 

primordiais da atenção do pesquisador, exigindo precisão, validação e ética na análise dos 

dados coletados.  

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas organizadas respeitando-se as 

seguintes características: um baixo grau de estrutura, uma preponderância de questões abertas 

e um foco em situações específicas e sequências de ação presentes no mundo do entrevistado 

(KING, 2004).  

A análise dos dados obtidos seguiu as orientações de Merriam (2002), e para a 

categorização temática, valeu-se da abordagem denominada por King (2004) de “análise de 

templates”. O termo “análise de templates” não descreve um método único e claramente 

delineado, mas se refere a uma variedade de técnicas inter-relacionadas que visam a organizar 

e analisar os dados tematicamente. Nessa abordagem, a codificação e organização dos dados 

são feitas a partir de temas definidos como relevantes pela pesquisadora, considerando-se o 

arcabouço teórico apresentado.  

Essa análise está baseada na criação de uma lista de códigos, que representam temas 

relacionados e hierarquicamente estruturados, agrupados em temas principais e secundários. 

A maior vantagem dessa estratégia analítica reside no fato de ser flexível, no sentido de que 

alguns códigos são definidos a priori, sendo alterados à medida que o pesquisador lê e 

interpreta o texto (KING, 2004).  

A técnica de análise via utilização de templates pode ser realizada dentro de uma gama 

de posições epistemológicas, assumindo-se que sempre há múltiplas formas de interpretações 

a serem feitas sobre um fenômeno. Cabe considerar que o desenvolvimento dos templates não 

é uma fase separada da análise dos dados, obtidos aqui a partir das entrevistas. A seguir, serão 

descritas as etapas principais do desenvolvimento de templates:  
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a) Criação de template: a criação do template é um estágio que não ocorre separado 

da análise. Deve-se montar um template inicial por meio da criação de poucos 

grupos de códigos predefinidos que ajudarão a guiar a análise. Muitos códigos 

podem dificultar que o pesquisador enxergue futuros temas, e poucos podem 

dificultar o direcionamento do estudo. O ideal é montar um guia de tópicos para a 

realização das entrevistas, e as questões principais servirão de códigos de ordem 

principal, e questões auxiliares servirão de códigos secundários; 

b) Revisão do template: uma vez construído o template, examina-se a transcrição das 

entrevistas identificando-se os trechos mais relevantes, considerando-se os 

objetivos do estudo, marcando-os com um ou mais códigos do template inicial, 

ajustando-os por meio de inserções (temas não mapeados podem dar origem a 

novos códigos), exclusões (códigos inicialmente mapeados podem ser excluídos, 

caso não sejam relevantes ou estejam duplicados), mudanças de escopo (caso o 

código seja muito abrangente ou muito estreito, deverá ser ajustado) e mudanças 

de classificações (o código inicialmente classificado como uma subcategoria de 

um grupo principal pode se adequar melhor como um grupo secundário). A 

interrupção no desenvolvimento do template é um momento decisivo que 

geralmente ocorre quando nenhum dado novo aparece após as inúmeras leituras 

das transcrições; 

c) Na etapa de interpretação, as seguintes ações são necessárias: listar os códigos (a 

distribuição dos códigos nas transcrições pode ajudar a direcionar a atenção para 

aspectos que necessitam maior atenção), seleção (selecionar os temas centrais 

relacionados ao objetivo do estudo), abertura na análise (temas marginais podem 

ter um papel fundamental no estudo) e relação entre temas (além da análise linear, 

é possível relacionar os temas encontrados)  

Dentre as tensões fundamentais na maioria das pesquisas qualitativas, está a questão 

do quão aberto ou estruturado deve ser o processo analítico. As etapas aqui descritas e que 

serviram de orientação neste trabalho buscaram lidar com essa tensão. Não há regras 

absolutas, mas sim a necessidade de uma definição quanto à abordagem de análise que melhor 

se encaixe ao tema da pesquisa proposta (KING, 2004). O template gerado a partir da análise 

das entrevistas realizadas, em sua versão final, encontra-se no Apêndice B. 
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3.2 A ORGANIZAÇÃO ESTUDADA E SUAS PERSONAGENS 

A ONG “Canto Cidadão”, situada na cidade de São Paulo, foi fundada em 19/07/2002, 

baseada na Lei 9790/99 (Lei das OSCIP’s), sob a razão Organização para Produção e 

Democratização da Informação Canto Cidadão, a partir da decisão dos comunicadores Felipe 

Mello e Roberto Ravagnani. Os fundadores, incomodados pela demanda latente por mais 

programas sociais que provocassem as pessoas no sentido de reflexão para ações de 

cidadania, resolveram unir-se para criar suas próprias iniciativas. 

A missão do Canto Cidadão é produzir e democratizar conteúdo multimídia orientado 

para a importância do exercício da cidadania em todos os aspectos e da participação 

organizada da sociedade civil no desenvolvimento do Terceiro Setor, fortalecendo os seus 

pilares e contribuindo para o equilíbrio social. Adicionalmente, tem por finalidades a 

promoção do voluntariado, a promoção e divulgação da ética, da paz, da cidadania, dos 

direitos humanos, da democracia e de outros valores universais, além do estudo e pesquisa do 

desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e 

conhecimentos técnicos e científicos relacionados à prática do voluntariado e ao exercício da 

cidadania (Lei 9.790/99, art. 3º).  

Com vistas a alcançar a proposta traçada em sua missão, o Canto Cidadão tem como 

objetivo e se prepara com alegria e responsabilidade para realizar ações sustentáveis e 

duradouras que convidem as pessoas para o desenvolvimento pessoal e o equilíbrio social. 

Pela informação, arte e alegria, as ações acontecem a partir da consciência de que a mudança 

na sociedade parte da mudança no indivíduo. Portanto, o objetivo final da organização é 

promover valores humanos positivos, aplicados no dia a dia.  

O principal projeto dessa ONG é denominado “Doutores Cidadãos” e constitui-se 

atualmente no maior grupo de palhaços hospitalares voluntários do mundo, contando, em 

agosto de 2009, com 1.100 indivíduos voluntários treinados. A atuação dos “amenizadores 

hospitalares” acontece de forma regular em 45 unidades hospitalares públicas e filantrópicas e 

mais três asilos, todos localizados na Grande São Paulo, atendendo, em média, 30 mil 

pessoas/mês. As principais características desse projeto são: 

a) O foco da ação social são os pacientes adultos e idosos, que via de regra não são 

beneficiados por ações de arte-terapia em ambiente hospitalar ou asilos. Dessa forma, todas as 

alas dos hospitais são visitadas; 
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 b) Atenção especial aos cuidadores, ou seja, o grupo considera os profissionais da 

saúde parte do público atendido, contribuindo para o seu bem-estar e estimulando o 

acolhimento dos pacientes e acompanhantes; 

c) Atuação totalmente voluntária, envolvendo protagonistas de diversos perfis, 

convidando-os, treinando-os e supervisionando-os para a atuação em ambiente hospitalar, 

promovendo melhorias em espaços públicos pelo exercício consciente e entusiasmado da 

cidadania; 

d) Os hospitais visitados não remuneram de nenhuma maneira os voluntários, nem a 

organização pelas visitas. 

As entrevistas que forneceram os dados para a efetivação do estudo foram realizadas 

com indivíduos voluntários que atuam nesse projeto. 

 

 

Fotografia 1: Turma nº 29 de voluntários no projeto “Doutores Cidadãos” e os fundadores  

Roberto Ravagnani e Felipe Mello na sede da ONG em São Paulo/SP. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nesta seção, é feita a descrição e análise dos resultados, seguindo os temas que 

constam do template apresentado no Apêndice B. 

Para a apresentação e análise dos resultados encontrados, seguiu-se o pensamento de 

Engestrom (2009) de que qualquer teoria de aprendizagem deve responder a quatro blocos de 

questões centrais: 1) Quem são os sujeitos da aprendizagem? Como eles estão definidos e 

localizados?, 2) Por que eles aprendem? O que os leva a fazer o esforço para aprender?, 3) O 

que eles aprendem? Quais são os conteúdos e resultados da aprendizagem?, 4) Como eles 

aprendem? Quais são as ações-chave dos processos de aprendizagem que eles vivenciam? 

O quadro 3, a seguir, relaciona as questões propostas por Engestrom (2009) e os itens 

do template desta pesquisa: 

As quatro questões centrais de uma teoria de aprendizagem Questões do template desta pesquisa 

Engestrom (2000)   

1) Quem são os sujeitos desta pesquisa? Item 1) Perfil dos Sujeitos 

- Como eles estão definidos e localizados? -    

2) Por que eles aprendem? 

Item 2) Motivos que a/o levou a buscar este tipo de 

trabalho 

- O que os leva a fazer o esforço para aprender? -   

 

3) O que eles aprendem?  Item 7) Aplicação do que foi aprendido no voluntariado 

- Quais são os conteúdos e resultados da aprendizagem? -   

4) Como eles aprendem?  

Item 4) Processos de aprendizagem individual utilizados 

para 

- Quais são as ações chaves dos processos de aprendizagem? - o desempenho das atividades de voluntariado 

Quadro 3: Questões Centrais de uma teoria de aprendizagem 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Além dos quatro itens relacionados às questões centrais propostas por Engestrom 

(2009), o template organizado pela pesquisadora também focou os seguintes aspectos: o 

processo de formação e rotina do trabalho voluntário, os facilitadores e as dificuldades no 

processo de aprendizagem das atividades de voluntariado, o papel das interações sociais e sua 

influência no desenvolvimento da aprendizagem. A partir da apresentação e descrição dessas 

temáticas, busca-se abarcar e responder ao objetivo principal e aos objetivos específicos desta 

pesquisa. 

4.1. PERFIL DOS SUJEITOS 

Foram entrevistados 15 indivíduos que exercem atividades voluntárias na Organização 

Canto Cidadão, todos brasileiros e residentes na cidade de São Paulo. O tempo de exercício 
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das atividades voluntárias foi o principal critério para seleção dos entrevistados. Foram 

escolhidos indivíduos que têm de dois a oito anos de atuação voluntária, pois se considerou 

que quanto mais tempo como voluntários, maior o número de experiências e aprendizagens 

ocorridas. Vale destacar ainda que, dentre os 15 entrevistados, sete já haviam exercido 

atividades voluntárias anteriormente em outras instituições.  

Esses indivíduos têm como característica o fato de terem uma atividade profissional 

formal e ainda o compromisso voluntário com as atividades nos hospitais. Possuem formação 

acadêmica superior em diversas áreas, tais como: administração de empresas, engenharia, 

jornalismo, propaganda e publicidade, entre outras. Apenas um entrevistado tem ensino médio 

completo e outro superior incompleto. 

A frequência de atuação é definida por cada voluntário, e em geral o período varia de 

semanal a mensal. Dentre os participantes nesta pesquisa, duas voluntárias atuam 

semanalmente, 10 por quinzena e três têm a frequência mensal. Vale ressaltar que alguns dos 

indivíduos participam de outros projetos voluntários do Canto Cidadão. Além de serem 

Doutores Cidadãos, participam do grupo de teatro, do coral ou ainda ministram cursos de 

idiomas voluntariamente, o que impacta na disponibilidade e frequência nas visitas aos 

hospitais. 

A faixa etária dos participantes nesta pesquisa varia de 27 e 53 anos de idade. Oito 

participantes são do sexo masculino e sete do sexo feminino. As características de idade e 

gênero reforçam o perfil eclético dos participantes, ampliando a sua riqueza. O quadro 4, a 

seguir, sintetiza o perfil dos sujeitos participantes da pesquisa: 
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PERFIL DOS SUJEITOS 

Códido do 

Entrevistado 

Idad

e 

Estado 

Civil 
Sexo Escolaridade Ocupação 

Há quanto 

tempo exerce 

atividades 

voluntárias 

no Canto 

Cidadão 

Já fez ou 

ainda faz 

trabalho 

voluntário em 

outras 

instituições 

Frequência 

de Atuação 

Atua 

sozinho ou 

em grupo 

V_1 28 Solteiro Masc. 
Pós-Graduação 

Finanças 

Coordenado

r Financeiro 
06 anos Não Mensal Grupo 

V_2 36 Casada Fem. 
Superior Letras 

e Jornalismo 
Revisora 04 anos Sim Quinzenal Grupo 

V_3 34 Casada Fem. 
Superior 

Engenharia 
Engenheira 04 anos Sim Quinzenal Grupo 

V_4 33 Solteira Fem. Ensino Médio 

Assistente 

Administrat

ivo / 

Eventos 

07 anos Sim Semanal Sozinha 

V_5 27 Solteiro Masc. 
Superior 

Administração 
Consultor 02 anos Não Quinzenal Grupo 

V_6 32 Casado Masc. 

Superior 

Administração 

Incompleto 

Supervisor 

Projetos 

Sociais 

08 anos Não Quinzenal 
Sozinho e 

Grupo 

V_7 45 Casada Fem. 

Superior 

Administração 

- Com. Exterior 

Professora e 

Tradutora 
04 anos Sim Semanal 

Sozinha e 

Grupo 

V_8 53 Solteira Fem. 

Superior 

Administração 

- Gestão RH 

Coordenado

ra 

Sustentabili

dade 

07 anos Não Quinzenal 
Grupo e 

Sozinha 

V_9 40 Casado Masc. 
Superior 

Administração 

Operador de 

Bolsa 
03 anos Não Quinzenal 

Sozinho e 

Grupo 

V_10 36 Casado Masc. 

Superior 

Ciências 

Econômicas 

Comprador 04 anos Não Mensal Sozinho 

V_11 49 
Divorcia

do 
Masc. 

Superior 

Administração 

Empresas 

Consultor - 

Sistemas de 

Informação 

07 anos Sim Quinzenal 
Grupo e 

Sozinho 

V_12 29 Solteira Fem. 

Superior Adm. 

Empresas - 

Gestão de RH 

Analista 

Previdência 

Privada 

07 anos Sim Quinzenal 
Sozinha e 

Grupo 

V_13 39 Solteiro Masc. 

Superior 

Propaganda e 

Publicidade 

Publicitário 06 anos Não Quinzenal 
Sozinho e 

Grupo 

V_14 40 Solteiro Masc. 
Superior Adm. 

Empresas 

Empresário 

Metalurgia 
06 anos Sim Quinzenal Grupo 

V_15 28 Solteira Fem. 

Superior 

Engenharia 

Produção 

Consultora 

Logística 
02 anos Não Mensal Grupo 

Quadro 4: Perfil dos sujeitos da pesquisa 

Fonte: Elaborado pela autora. 

4.2 MOTIVOS PARA A BUSCA DO TRABALHO VOLUNTÁRIO 

Os motivos que levam um indivíduo a voluntariar são o ponto de partida para as 

reflexões e análises dos resultados que emergiram da coleta de informações no campo. 
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Relacionar esses motivos com as teorias de aprendizagem apresentadas responde ao item dois 

do template elaborado. 

Como apresentado no referencial teórico, as pesquisas que estudam os motivos que 

levam um indivíduo a voluntariar são inúmeras, em razão da importância do trabalho 

voluntário para os contextos econômico e social. É comum que os indivíduos tenham mais de 

um motivo para se dedicar ao trabalho voluntário, e não são somente altruísticos ou 

egoísticos; normalmente, há uma combinação de diversas razões resumidas como uma 

experiência compensadora. 

Com base nos autores referenciados neste trabalho, foi possível identificar que a busca 

pela aprendizagem figura entre os motivos que levam os indivíduos a voluntariar, conforme 

consta do quadro 1, anteriormente apresentado.  

Ao se examinar os relatos dos sujeitos desta pesquisa, verificou-se que o motivo 

relacionado à busca por aprendizagem pelo voluntariado não consta entre os mais citados 

pelos participantes da pesquisa. Entretanto, há o reconhecimento de que é um fator intrínseco 

ao exercício das atividades voluntárias, conforme afirmação de V1:  

Você pode até se bloquear, falar assim: “eu não vou aprender nada”, mas você vai. Ela (a 

aprendizagem) é inerente, ela não caminha separada.  

Ao se considerar o modelo dos seis fatores ou Inventário de Funções Voluntárias 

(VFI), apresentado por Clary, Snyder e Ridge (1992) e posteriormente testado por Okun, Barr 

e Herzog (1998), observa-se que, dentre os seis motivos apresentados pelos autores, os dados 

do campo revelam a predominância dos motivos sociais, de valores e de estima. 

O quadro a seguir sintetiza os resultados relatados pelos participantes da pesquisa, 

associando-os às funções voluntárias de Clary, Snyder e Ridge (1992), por ser esse o modelo 

mais citado entre os pesquisadores da área.  

 

Quadro 5: Funções do voluntariado versus motivos relatados na pesquisa 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Funções servidas por voluntariado Motivos relatados pelos sujeitos da pesquisa 

1) Social: importância em criar e aumentar relações com 

amigos e pessoas da sociedade. 

Busca de algo que valorize a interrelação com as pessoas, 

que não seja apenas para você 

 

2) Valores: preocupação e importância em expressar valores 

voltados para questões humanitárias, como ajudar outras 

pessoas – altruísmo. 

Construir algo para a sociedade a partir de uma visão 

positiva e alegre da vida 

 

Querer fazer algo e ser exemplo para os demais 

6) Estima: sentimento de importância, valorização e 

sensação de estar bem consigo próprio, crescimento do ego. 
Vontade de fazer 'algo maior' que enobrece a alma 

 

Busca de algo que dá mais significado a vida, algo que 

nutra a alma 

  

Vontade de fazer algo diferente da área de atuação 

profissional 
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Ao se analisar esses resultados, é possível verificar que os relatos de V4 e V5, 

respectivamente, demonstram a importância em criar e aumentar relações com amigos e 

pessoas da sociedade, associada à função “social” do modelo, como o principal motivo para o 

engajamento na atividade voluntária: 

Foi interno, foi a questão de fazer algo mais significativo, mesmo, eu não consigo viver a vida só 

para trabalhar, pagar conta e ir para lá e para cá, assim, só focado na minha pessoa, sabe? Eu 

busco significado e esse significado é quando você estende a sua vivência para o outro. Você se 

interrelaciona com e entre as pessoas. (V4) 

Então foi isso que me moveu, construir alguma coisa socialmente, pelo menos as relações, não 

construir palpavelmente, por exemplo: casa, não gosto, não sou visual; mas construir relações, 

passando aquela do trabalho e da família, não é? (V5) 

A função ligada a “valores”, ou seja, a preocupação e importância em expressar 

valores voltados para questões humanitárias, como ajudar outras pessoas (o altruísmo), 

revelou-se nos depoimentos de V3, V5, V6 e V14: 

O voluntariado em si eu acho que assim, porque eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa, eu 

acho que só ficar olhando e esperando as coisas acontecerem e eu acho que eu sempre gosto de 

procurar alguma coisa que transforme as pessoas, que as pessoas possam sentir que tem uma outra 

saída, uma outra perspectiva. E acho que o trabalho voluntário não precisa nem ser pelo fato de o 

que você faz, só fato de você fazer já é um exemplo que você leva para as pessoas. (V3) 

E aí eu parei para pensar de que forma que eu consigo ajudar o próximo, porque estava muito na 

minha vida de trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, e socialmente eu era um zero à 

esquerda, então esse trabalho voluntário veio justamente tornar exeqüível essa minha vontade de 

ajudar socialmente, eu acho que foi esse o motivo. (V5) 

Eu posso fazer a diferença com pouca coisa, com pouco tempo, com uma ação pequena, acho que 

foi isso que me motivou, foi querer fazer a diferença na sociedade e uma inquietude e não me sentir 

bem, de ter condições financeiras, físicas e emocionais e nunca estar fazendo alguma coisa, então 

acho que esses foram os combustíveis de começar a fazer... (V6)  

Então, na verdade eu sempre tive vontade de fazer algo mais, desde criança eu já queria ou ser 

padre ou ser bombeiro, então eu acho que já tinha alguma coisa de querer fazer o bem, não é? E 

desde o tempo que eu já trabalhava com as crianças, existia um desejo latente de você saber que 

você tinha um tempo a mais que você poderia fazer algo de diferente pelos outros, pelas outras 

pessoas, então você tem capacidade e você pode fazer mais, é tipo assim, é você querer sair um 

pouco do comum, da tua rotina, do teu meio, essas coisas todas. (V14) 

A questão relacionada à “estima”, o sentimento de importância, valorização e sensação 

de estar bem consigo próprio são mencionados nas falas de V2, V4 e V13: 

O motivo, eu acho que é que eu sentia que eu precisava de alguma coisa para a alma, mesmo, de 

um trabalho que me enobrecesse, que me engrandecesse, um trabalho com o qual eu me 

identificasse e pudesse interagir. (V2) 

Foi num momento da minha vida que eu estava procurando mais significado, então assim, o que eu 

vivia no dia a dia, não estava preenchendo, não estava nutrindo a minha alma... Por conta da 

linguagem deles, é uma linguagem ampla, não foca em religião, então não é limitada, então fala 
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para todos e é também uma linguagem alegre, para cima, positiva, elevada, então isso me chamou 

muito a atenção. (V4) 

Acredito que o principal motivo foi para... Hum, a palavra é evoluir, e eu contribuo para que os 

outros evoluam também. Então a forma de você ouvir as pessoas e compreender o que elas a te 

dizer, não é? Eu consigo aprender a cada dia, então isso fez com que fosse um motivo maior para 

que eu trabalhasse com isso. (V13) 

Além dos motivos descritos, o depoimento de V2 ilustra uma questão ambígua sobre 

os motivos que levam um indivíduo a voluntariar. Essa questão está presente em Frisch e 

Gerrard (1981 apud OKUN; BARR; HERZOG, 1998) e Latting (1990 apud OKUN; BARR; 

HERZOG, 1998), e destaca que indivíduos são motivados tanto por razões altruísticas 

(preocupações voltadas para com os outros) quanto egoísticas (preocupações voltadas para si 

próprio), como pode ser observado no depoimento abaixo:    

Olha, pode parecer chocante, em princípio, o que eu vou falar, mas assim, eu faço trabalho 

voluntário para mim, não é para os outros, é porque eu sou totalmente egoísta [...] Eu sou 

totalmente egoísta, então eu faço para que eu me sinta melhor e para que eu aprenda alguma coisa 

e melhore e evolua, porque é assim que a gente melhora. Eu não comecei fazendo para mim, eu 

comecei fazendo para os outros, mas eu vejo que a gente recebe muito mais, a gente aprende muito 

mais, a gente sai muito melhor. Então, na verdade é um trabalho que não tem um fundo egoísta, 

mas acaba sendo um pouco, porque você se aperfeiçoa muito mais, você sai dali leve, você sai bem, 

você fala: “Nossa, eu vou fazer mais, porque na verdade você quer se sentir melhor...” Mas é claro 

que você está doando, também, não é? (V2) 

Por fim, o depoimento de V12 amplia os motivos aqui apresentados quando menciona 

que o principal motivo deve estar associado ao significado, ao propósito que o trabalho tem 

para o indivíduo: 

Então assim, o trabalho realmente tem que significar alguma coisa para você e tem que te trazer, de 

alguma forma, um desenvolvimento pessoal, porque senão não, acho que não vai para frente, se 

você for fazer só pela, não é, pela alegria do momento: “ah, vou fazer alguma coisa!” e não ter um 

propósito de fazer o trabalho, eu acho que é difícil... (V12) 

 

4.3. PROCESSO DE FORMAÇÃO E ROTINA DO TRABALHO VOLUNTÁRIO 

Este item descreve o processo de formação e rotina do trabalho voluntário desde a 

chegada do indivíduo à organização até o desenvolvimento de suas atividades nos hospitais. 

Essa trajetória é explicitada a partir das seguintes etapas: chegada à organização, processo de 

seleção, treinamento formal, monitoria, credenciamento para o início das atividades 

voluntárias (formatura), rotina e atividades no hospital. 
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4.3.1. Chegada à organização 

A chegada à organização social comumente se dá por meio de indicações de amigos 

ou familiares que já conhecem a instituição. Dentre os 15 participantes desta pesquisa, 12 

receberam indicação de seus familiares ou amigos, e três conheceram o Canto Cidadão por 

terem assistido a alguma palestra ministrada pelos fundadores da organização nas empresas 

nas quais trabalham. As falas de V9 e V10 a seguir demonstram esse momento: 

Aí em 2009 eu conhecia, tinha contato com uma amiga e ela comentou do Canto, que era um grupo 

que ia e se vestia de palhaço e ia aos hospitais. E eu falei: “Nossa, é isso que eu quero fazer!”, aí 

despertou essa vontade e fui conhecer... (V9) 

E uma vez na empresa eu vi uma palestra do Felipe e do Roberto, eles fizeram uma palestra, os dois 

fundadores do Canto Cidadão, e o Felipe contou uma história bem bacana [...] E foi ouvindo essa 

palestra que eu falei: “Puxa, é isso, é isso que eu quero, eu acho que assim, é isso que eu preciso” 

[...] E aí fui até essa palestra, entrei no site, me inscrevi, participei do processo de seleção e vi que 

realmente era aquilo que eu queria, porque o trabalho voluntário que eu queria fazer era dentro 

daquela filosofia de trabalho, então por isso que eu entrei no Canto Cidadão e estou até hoje. (V10) 

4.3.2. Processo de seleção 

Ao longo dos anos, a organização vem aprimorando o processo seletivo dos indivíduos 

que têm interesse em se tornar Doutores Cidadãos. A princípio, todos os inscritos (por meio 

do site ou formulário preenchido pessoalmente na organização) eram convidados a responder 

uma prova de conhecimentos gerais. Os pré-selecionados passavam por uma entrevista com 

psicólogas também voluntárias, para que fosse verificado o estado emocional e real 

disponibilidade do interessado para o desempenho das atividades. 

Com o passar do tempo, verificou-se que um dos principais desafios era o nível de 

compromisso com a continuidade das atividades voluntárias na organização. Portanto, o 

processo de seleção foi aprimorado com o objetivo de avaliar o potencial interesse pelas 

atividades sociais desde o primeiro contato com o Canto Cidadão. Desde 2010, para iniciar o 

treinamento para Doutores Cidadãos, todos os interessados passaram a ter que completar uma 

série de tarefas sociais denominadas “O Caminho do Protagonista”. Esse modelo de seleção 

foi inspirado no mito “Os 12 trabalhos de Hércules”, considerados a base da Paideia (sistema 

educacional na antiguidade helênica). As tarefas sociais que compõem o processo seletivo 

atualmente são as seguintes: 

 Assistir a uma palestra introdutória sobre voluntariado no Centro de Voluntariado de 

São Paulo e enviar o comprovante da participação à organização; 
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 Ministrar uma palestra sobre voluntariado para familiares e/ou amigos, multiplicando 

as informações obtidas na tarefa anterior, e enviar o nome e email dos participantes à 

organização; 

 Visitar um asilo de “cara limpa”, ou seja, sem a utilização de uma personagem, com 

carga horária de quatro horas, e enviar a data, horário, endereço do local e nome do 

profissional que o atendeu à organização; 

 Doar sangue e levar mais cinco pessoas para também doar, enviando os seis 

comprovantes ao Canto Cidadão; 

 Cadastrar-se como doador de medula óssea e levar mais cinco pessoas para também se 

cadastrar, enviando os seis comprovantes à organização; 

 Responder a 10 questões sobre o Canto Cidadão acessando ao site e enviar à 

organização; 

 Interagir com um representante público por meio de perguntas via internet, 

acompanhando um projeto de lei e fazer uma reclamação na ouvidoria da prefeitura 

sobre algum problema em seu bairro. Enviar os registros à organização; 

 Assistir duas peças de teatro e encaminhar os comprovantes à organização; 

 Ler os livros: “Antígona” (Sófocles), “Se eu pudesse viver novamente a minha vida” 

(Rubem Alves) e “O Pequeno Príncipe” (Antonie Saint-Exupéry). Assistir os 

documentários: “Home” (Luc Besson) e “Sicko” (Michael Moore). Ouvir o audiolivro 

“ABC da Mitologia: uma noite com os mitos” (Viktor Salis). Elaborar um resumo, 

interpretar todas as obras e enviar à organização; 

 Visitar um abrigo de crianças carentes de “cara limpa”, ou seja, sem a utilização de 

uma personagem, com carga horária de quatro horas, e enviar a data, horário, endereço 

do local e nome do profissional que o atendeu à organização. 

 Reunir um grupo de amigos e realizar a atividade “Abraço grátis”, ou seja, em local de 

grande circulação pública, oferecer abraços às pessoas que transitam. Enviar fotos da 

ação à organização;  

 Reunir um grupo de amigos e realizar limpeza de local público (em geral, 

recolhimento de lixo jogado na rua). Recomenda-se uma praça ou parque público. 

Enviar fotos da ação à organização. 

Os interessados que completarem as 12 tarefas serão convidados a iniciar o 

treinamento formal para Doutores Cidadãos. Há uma data limite para entrega dos 

comprovantes de todas as tarefas. Em geral, ao início de cada semestre começa o treinamento 
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de uma turma de voluntários. Essa etapa inicial de seleção já é entendida como parte do 

processo de formação por alguns voluntários. O depoimento de V5 ilustra o quanto a etapa de 

seleção contribuiu para sua formação como voluntário: 

O treinamento é dividido em alguns pilares, se assim posso dizer, o primeiro deles que fazia da 

seleção, que eu acho que me transformou numa pessoa mais ativa socialmente, é falar sobre o 

voluntariado, não como algo assistencialista, mas sim como protagonismo social, eu acho que isso 

é a primeira grande mensagem do treinamento, é dizer que a gente pode realmente assumir as 

rédeas e assumir um papel ativo na sociedade. (V5) 

4.3.3. Treinamento formal 

O treinamento formal é ministrado na sede da organização, por seus fundadores e com 

o apoio do coordenador de projetos sociais. Atualmente, ocorre aos finais de semana, mas 

tanto a carga horária quanto os dias da semana também têm variado ao longo do tempo. 

Os depoimentos dos participantes nesta pesquisa foram muito positivos com relação ao 

treinamento. Todos afirmaram a importância dessa etapa. Eles explicaram que o treinamento é 

composto por uma gama diversificada de atividades. O conteúdo teórico citado como mais 

relevante é uma cartilha com as 24 regras de ouro sobre o que fazer e não fazer no ambiente 

hospitalar. São regras de convivência e de como interagir com o público no geral. As falas de 

V10 e V14 explicam essa etapa do treinamento: 

Olha, o treinamento foi bom, nós passamos por quatro meses de treinamento, muita teoria, então 

nós tínhamos apostilas, nós nos reuníamos todo sábado para passar partes da apostila. Então a 

cada sábado nós tínhamos um capítulo ou dois capítulos da apostila, então nós aprendemos ali o 

que fazer no hospital, o que não fazer no hospital, como por exemplo, jamais atender algum pedido 

do paciente como “me dá um remédio?”, “levanta a minha cama?”, esse tipo de coisa. Então era 

teoria mesmo, o que fazer, o que não fazer, como proceder, como não proceder. O que fazer quando 

um paciente diz que não quer a sua visita lá dentro, como abordar, coisas para não dizer para o 

paciente, “ah, tudo bem com o Senhor?”, porque é óbvio que se ele estivesse bem, ele não estaria 

ali. Então algumas coisas de como fazer e como não fazer, muita teoria. (V10) 

 

Mas a cada aula a gente tinha as regras, que eram 24 regras que a gente tinha que obedecer para a 

gente seguir mais ou menos a orientação do Canto Cidadão, não é? (V14) 

 

Além da parte teórica que compõe a cartilha com as regras de ouro, também são parte 

do treinamento teórico as atividades extras realizadas entre o intervalo das aulas. O trecho da 

entrevista com V1 exemplifica uma dessas atividades: 

Tinha a aula teórica, mas a gente fazia algumas atividades, algumas dinâmicas propostas que os 

professores, que foram o Felipe e o Roberto, eles davam uma série de propostas pra que a gente 

cumprisse, propostas que a gente cumpria durante a semana, algumas atividades como, ah por 

exemplo: “ converse no caminho que você faz todos os dias, converse com alguém”. Então... 
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“converse com alguém estranho né, que você não conhece, puxa um assunto e tal”. [...] Estas 

atividades extras né, fazem parte do treinamento formal. (V1) 

O treinamento formal também tem um caráter importante relacionado ao 

desenvolvimento artístico e lúdico dos participantes. São aplicadas diversas dinâmicas e jogos 

que estimulam a questão do improviso e do aprender a lidar com a personagem que será 

utilizada nas atuações. A fala de V5 comenta esse aspecto: 

Um outro tópico bastante interessante no treinamento, foram os jogos, ou dinâmicas, onde de  uma 

forma e outra a gente aprendeu a ser soltar mais, não ter medo do ridículo, aliás, não medo, e 

alguma coisa voltada para improviso e criação de personagem. Vinculado a isso, a gente aprendeu 

também um pouco de arte, só que lá no Canto Cidadão a gente não aprende a arte como um fim, 

mas sim como um meio de fazer cidadania, e um dos maiores aprendizados é que o nariz de palhaço 

nada mais é do que caracterização de algo que você tem que fazer todos os dias, em qualquer local, 

é um dos aprendizados. (V5) 

 

A fala de V14 finaliza a descrição sobre o treinamento formal, revelando todo o 

potencial de desenvolvimento que se constroi no grupo. O indivíduo voluntário reforça alguns 

aspectos já descritos, como as dinâmicas e as atividades extras, tais como escrever uma carta 

para si mesmo, recitar poesia, entre outras. O trecho a seguir é ilustrativo dessas atividades: 

Ao mesmo tempo eles iam fazendo algumas dinâmicas, algumas brincadeiras, algumas coisas, 

aonde você, inconscientemente, você ia se soltando, você ia deixando de ser aquela pessoa cheia de 

rótulos e cargos e não sei o que mais e você acabava sendo você mesmo. Rola uma energia muito 

boa na turma, também, porque você acaba, todo mundo acaba passando pelo mesmo processo, 

também, existe uma aproximação muito grande entre todos os membros, na verdade, a ponto, assim, 

de você, de você não ver a hora que seja o outro treinamento, até você fica meio, assim, triste 

quando acaba, porque aquela convivência é muito gostosa, chega a ser quase que uma terapia, 

mesmo. Então, assim, a gente fez muitas vivências, muitas dinâmicas de grupo, individuais, 

exercícios, desde escrever uma carta para si mesmo, até você recitar um poema, alguma coisa que 

te toque, então tudo que mexa com a sua sensibilidade e com aquilo que você tem dentro de você, 

que está lá preso, todo o teu potencial, que muitas vezes está reprimido por conta de regrinhas, por 

conta de timidez, por conta de má criação e tudo mais. Então eu senti que no final do treinamento 

era uma pessoa muito mais aberta ao mundo, não é? E assim, com muita capacidade para 

desenvolver outras habilidades, na verdade. (V14) 

 

 

4.3.4. Monitoria 

 

Após o treinamento formal, inicia-se a etapa de monitoria nos hospitais, que diz 

respeito ao acompanhamento das visitas realizadas por voluntários mais experientes. É um 

momento de extrema importância para o processo de formação dos voluntários, já que o 

contato com o ambiente hospitalar aumenta a complexidade do desafio desse tipo de 

atividade.  

É nessa etapa que são selecionados os hospitais de atuação. Os voluntários são 

convidados a escolher o hospital onde realizarão as atividades voluntárias, e recomenda-se 

que a escolha seja próxima à residência ou ao local de trabalho do indivíduo. A organização 

possui um grupo de hospitais credenciados pela prefeitura da cidade de São Paulo e também a 
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grade de dias da semana e horários em que podem ser realizadas as visitas. Selecionados os 

hospitais, dias da semana, horários e frequência de atuação, os voluntários em treinamento 

partem para o campo. 

O número mínimo de monitorias são seis visitas, realizadas sempre em grupo. Para 

cada monitor, é recomendado que acompanhe até três voluntários em treinamento. Cada visita 

inicia-se com uma retomada dos principais aspectos que envolvem a atuação, tais como: a 

quem procurar quando chegar ao hospital, a preparação da personagem, a chegada aos andares 

que serão atendidos e a abordagem inicial com o enfermeiro chefe, etc. O depoimento de V1 

comenta a etapa da monitoria: 

Então, por exemplo, dentro dos hospitais cadastrados na época, eu escolhi o que era mais perto da 

minha casa. Depois de eu ter feito todo o treinamento teórico, de todos os procedimentos que a 

gente tem que fazer, a gente faz um treinamento prático também. Então há um Doutor, que já está 

habituado com a rotina, que vai nos introduzir num ambiente, que a gente possa futuramente 

trabalhar. Então ele vai mostrando onde ficam os lugares no hospital é... quem são as pessoas 

responsáveis, quem procurar. Então, depois de um tempo, as coisas meio que ganham um padrão, 

você sabe tipicamente onde procurar e a quem recorrer num determinado chamado, mas é... a 

princípio, pra descobrir tudo isso foi através do Monitores. (V1) 
 

4.3.5. Credenciamento para o início das atividades voluntárias (formatura) 

A formatura é uma etapa pontual, de caráter festivo, como se fosse um rito de 

passagem do processo de formação. Ao finalizarem as tarefas sociais, o treinamento teórico e 

a monitoria, os indivíduos voluntários se reúnem na sede da organização para receberem o 

“avental de Doutor Cidadão” (a peça do vestuário mais esperada por todos), e também o 

crachá de identificação da personagem que deve ser utilizado juntamente com o avental em 

todas as atuações.  

Essa cerimônia ocorre duas vezes ao ano, geralmente em alguma data do calendário de 

reuniões gerais dos voluntários que ocorre na sede da organização. Dessa forma, além dos 

familiares e amigos dos novos voluntários, também participam os voluntários mais 

experientes, já que é um evento aberto ao público. 

Após a entrega dos aventais e crachás, os novos voluntários fazem o juramento dos 

Doutores Cidadãos a seguir: 

“Eu, ser cidadão, ser voluntário, ser humano. 

Estou aqui para comunicar uma decisão. 

É pique, é pique, é pique! É hora, é hora, é hora! 

Hoje depois de ter realizado o treinamento a contento. 

Conhecido companheiros de viagem. 

Reconhecido em mim o desejo de continuar com esta “bobagem”, 

Não tenho papas na língua para fazer uma exclamação: 

Quero ser um Doutor Cidadão! 
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Que venha o nariz vermelho! 

Que venha o sapato diferente! 

Que venha pra fora 

O que de melhor mora na gente! 

Quero e vou participar dos eventos do Canto Cidadão. 

E preencherei as minhas planilhas, mesmo chatas como são. 

Quero e vou cumprir os meus horários. 

Quero e vou respeitar o hospital 

Pra sua equipe, acompanhantes, pacientes e afins 

Quero levar o que de melhor mora em mim! 

A partir desta data querida 

Muitas felicidades, muitos anos de vida 

E que a decisão tomada e anunciada neste dia 

Alimente a minha alma de alegria! 

E construa comboios de cidadania! 

Ando devagar porque já tive pressa. 

E levo este sorriso 

Porque já chorei demais!”  

 

4.3.6. Rotina e atividades no hospital 

As atividades voluntárias formais iniciam-se logo após a formatura dos voluntários. 

Eles passam a realizar as visitas periódicas individualmente ou em grupos seguindo uma 

rotina para o qual foram preparados ao longo do período de formação descrito previamente. 

Cada um, à sua maneira, explica, com mais ou menos detalhes, a sua rotina, que reflete 

todos os ensinamentos obtidos nas etapas anteriores. Os voluntários V5, V11 e V13 

compartilham a seguir as rotinas: 

No andar específico a gente vai e conversa com a Chefe de Enfermagem, a gente pergunta para ela 

se todos os pacientes gostariam, podem receber a nossa visita e sem tem alguma orientação extra 

para lidar com eles, seja restrição de contato, etc. A gente vai no quarto e fica mais ou menos, não 

tem tempo específico, a gente pode ficar cinco minutos, 3, 10 no máximo 15, o objetivo nosso é 

deixar o ambiente legal, tá. A gente deixou o ambiente legal, é nesse exato momento que a gente sai 

do quarto, vai para outro, vai para outro, e nesse meio tempo a gente fica muito no corredor, que é 

onde os profissionais da saúde passam, não é, e a gente sabe que eles, como os pacientes, 

necessitam muito de atenção, basicamente isso. (V5) 

 

Então assim, o dia de atuar, mala, concentração, almoço, vou para o hospital, encontro com as 

meninas lá na portal, a gente busca a chave do quartinho que a gente se troca, aí a gente tenta 

diminuir um pouco a expectativa, aquela emoção de estar ali no lugar, bate aquele papinho, 

concentra um pouco e deixa a pessoa física de lado para entrar no personagem, a partir desse 

momento você deixa a sua pessoa de lado e começa a atuar [...] Aí acabado isso a gente volta, tenta 

também deixar as mágoas e problemas dentro do quartinho, larga na lavagem da face, interna 

dentro da mala e tenta sair, geralmente a gente bate um papo, se está todo mundo legal, se ninguém 

teve problema, um tenta tirar problema um para o outro, porque já somos, não é, somos todos os 

voluntários mais antigos, de cinco, seis anos, aí condicionalmente um tira o problema do outro e a 

gente só sai do quartinho a hora que a gente percebe que está tudo zerado. (V11) 

 

Então eu chego, me troco, coloco o meu avental, faço a minha maquiagem, a última coisa que eu 

faço, eu ponho o meu nariz, faço uma oração e saio, e vou atender. Então as primeiras pessoas que 

eu recepciono como Doutor Mergulhão são os profissionais da área de enfermagem e aí eu vou, 
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brinco com todo mundo primeiro, dá uma descontraída, com os guardas também, não é? E aí 

depois eu vou para o atendimento. (V13) 

4.4 PROCESSOS DE APRENDIZAGEM INDIVIDUAL NO DESEMPENHO DO 

EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES VOLUNTÁRIAS  

Este item apresenta cada um dos códigos ou categorias que explicitam os processos de 

aprendizagem vivenciados pelos participantes da pesquisa durante a trajetória acima 

especificada. Tais categorias serão descritas com o auxílio de trechos dos depoimentos dos 

participantes e analisadas reportando-se aos referenciais teóricos expostos anteriormente. No 

quadro 6, a seguir, listam-se as categorias que emergiram da análise dos relatos dos 

participantes: 

 

      Processos de Aprendizagem utilizados pelos voluntários 

1. Aprender  por observação 

2. Aprender a partir da experiência – na prática 

3. Aprender a partir da interação com outros (colegas, pacientes, profissionais da saúde, etc) 

4. Aprender por meio da busca de informações, leituras, etc (autodirigida) 

5. Aprender a partir da reflexão 

 

Quadro 6: Processos de Aprendizagem 

Fonte: Elaborado pela autora. 

4.4.1 Aprendizagem por observação 

 Nove dentre os 15 voluntários entrevistados salientaram, em suas experiências com a 

atividade de voluntariado, tanto no início (enquanto estagiários monitorados) quanto ao longo 

de todas as atuações, a importância do processo de aprendizagem a partir da captação da 

experiência de outros voluntários mais antigos, por meio da observação de seus 

comportamentos. O comentário de V3 ilustra essa maneira de aprender: 

Ah, eu acho que a questão da atuação, mesmo, nos hospitais, eu acho que a gente aprende bastante 

nos estágios, então assim, a maneira de como se portar, o que fazer, o que fazer em alguma 

situação difícil, assim, que a gente teve, que no estágio a gente passou por um momento que teve um 

óbito, e aí o monitor que estava nos acompanhando foi conversar com a família, a maneira como 

ele se portou, acho que essa foi, eu acho que o maior aprendizado para se portar, no estágio, 

quando a gente está vendo os exemplos na monitoria do estágio. Então observando ali... (V3) 

 Os entrevistados valorizaram a importância de observar os colegas. Realçaram que 

observar o comportamento deles foi particularmente útil, contribuindo para seu aprendizado e 
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desenvolvimento de suas próprias formas de atuação como Doutores Cidadãos. O papel 

fundamental da observação evidenciou-se pelo consenso entre a maioria dos participantes da 

pesquisa. Os relatos de V1 e V14 a seguir explicam como a observação ocorre no exercício 

das atividades voluntárias: 

Então, nos primeiros atendimentos a gente fica muito atrás né? Olhando como é que faz, como é 

que aborda as pessoas, como é a interação, porque diferente do que muita gente pensa “Ah você é 

palhaço, vai dar um choque com uma mãozinha de choque com alguém tal né?”, não, é uma 

abordagem muito mais delicada, a linguagem do clown é uma coisa muito mais sutil né? Ela é 

extremamente permissiva e tudo mais, mas ela é muito sutil, ela tem que ser usada com muito 

carinho né? Então... a gente vai aprendendo um pouquinho, vê como o monitor faz a abordagem tal, 

foi assim que eu fui aprendendo onde ir e o que fazer. (V1) 

Então assim, desde a primeira visita que você faz onde você observa um monitor já mais experiente, 

como que ele age, como que ele faz, aí você começa a sentir aquela vontade de, não é, de interferir 

e falar, no começo você fica tímido, você: “Ah, não, acho que não, não sei o que...”, então isso você 

vai quebrando aos poucos, até que você se sente à vontade para poder ser quem você quiser. (V14) 

Destaque especial foi dado ao papel do monitor, que é um voluntário mais experiente, 

com a função de acompanhar os iniciantes nas primeiras visitas aos hospitais (como explicado 

na seção anterior). A maioria dos entrevistados enfatizou a relevância da observação dos 

monitores para o seu processo de aprendizagem, relatando ainda que eles se inspiram em 

elementos das personagens de diversos monitores, e não em um modelo único, como explica 

V5: 

Daí os primeiros tópicos que eu aprendi nesse quesito, foi a observação, eu observava bastante as 

pessoas mais experientes, muito. Brincadeiras, forma de abordagem, a forma, da parte mais 

importante, como entrar no quarto, como tratar o paciente, como tratar o acompanhante, como 

tratar o profissional de saúde, como fazer com que o ambiente do quarto fique interessante, eu acho 

que esse foi o primeiro grande aprendizado e até hoje aprendo, observando, de fato. E observando 

isso eu tento transpor para a minha atuação:”eu gostei da forma como aquele Doutor experiente 

entrou no quarto de uma forma bem mais serena, ótimo, gostei do resultado, vou trazer para o 

meu”, e faço. (V5) 

Foi apontada também a importância de indivíduos que foram fonte de inspiração ou de 

influência para o processo de aprendizagem, como mostra o depoimento de V12: 

“Eu tive a sorte de atuar com a Lê, no começo, que era da turma 5, se não me engano, e assim, ela 

é uma pessoa que tinha uma experiência de vida incrível, assim, foi mágico ter conhecido ela e por 

outro lado ela tinha uma maturidade emocional muito grande. Então conhecer a história dela me 

deixou mais forte, porque eu falei: “Puxa, uma pessoa que passou por tudo isso e se doa tanto a um 

trabalho assim, é mágico, então assim, eu não tenho porque reclamar, não tenho do que sentir 

medo, sabe? Então, a Lê é uma pessoa que mais do que o trabalho, me inspirou bastante para fazer 

esse voluntariado e era difícil no começo, não vou negar, era meio difícil.”(V12) 

Os exemplos citados evidenciam situações nas quais um ou mais indivíduos atuaram 

como elementos preponderantes na aprendizagem de outros, a partir da observação. 
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Antonello (2011) relata em seu estudo acerca de processos da aprendizagem informal 

que, embora haja divergência de visão sobre a importância de modelos na observação, a 

maioria dos que atribuem importância em seu processo de aprendizagem a um modelo 

afirmou que havia se inspirado em elementos de várias pessoas diferentes, em vez de uma 

especificamente. Esse resultado também está presente no estudo desenvolvido por Ferreira 

(2012), que mostra que os indivíduos se inspiraram de forma deliberada em outros 

profissionais, nos quais viram a oportunidade de aprender com alguém com maior experiência 

que eles.  

Neste caso, a observação pode ser entendida como um processo fundamental que não 

tem um fim em si mesmo, mas que se subordina e se põe a serviço de processos mais 

complexos, tais como a avaliação, o diagnóstico, a investigação, a experimentação, entre 

outros. A observação permite correções de curso, conclusões e planejamento, visando à 

utilização em situações futuras, assim como também leva à reflexão, como examinado no item 

a seguir, como explicam Marsick e Watkins (2001).  

4.4.2 Aprendizagem a partir da reflexão 

Nota-se que, no contexto do trabalho voluntário, os processos de aprendizagem 

baseados na observação, descritos anteriormente, estão entrelaçados com a reflexão. O 

modelo de Marsick e Watkins (2001) apresenta o ciclo de resolução de problemas por meio 

do pensamento reflexivo, considerando que, a partir de uma situação inesperada (entrar em 

um quarto de hospital para visita aos pacientes, por exemplo), o pensamento reflexivo busca 

soluções, fazendo com que a aprendizagem ocorra durante as tentativas e os erros cometidos, 

até que se alcance a solução do problema. 

Todos os entrevistados afirmaram que refletem sobre as experiências vivenciadas no 

exercício das atividades voluntárias. A reflexão apresenta-se como um dos elementos mais 

importantes no processo de aprendizagem dos sujeitos desta pesquisa, o que também 

corrobora as teorias de aprendizagem que embasam este estudo. 

Os indivíduos voluntários V2 e V4 afirmam que sempre refletem, e os seus relatos 

demonstram que a importância da reflexão é percebida com maior ênfase após a atividade 

desenvolvida: 

Ah, sempre, sempre reflito, assim, porque sempre uma atuação tem uma história para contar e fica 

uma lição de vida, sabe? (V2) 
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Sempre quando saio de alguma atuação, algo marca, algo, algum ensinamento marca e aquele 

ensinamento agrega, eu reflito sobre aquilo e acrescento na minha vida, me aproprio daquilo, tomo 

consciência de alguma coisa. (V4) 

Pode-se entender que, para que a reflexão seja realmente eficaz, é necessário que os 

indivíduos construam experiência suficiente, a partir da qual possam refletir e agregar 

aprendizados que sirvam de exemplo para a própria vida. Após as experiências voluntárias, os 

depoimentos de V4, V7 e V10 ilustram essas reflexões e o paralelo que eles fazem com as 

suas formas de encarar a vida: 

Então eu aprendi que as dores, a gente pode super dimensioná-las ou extrair o que tem de bom 

naquela experiência. Isso me fortalece muito, eu já vi muitas experiências, assim, de gente que 

estava quase morrendo e resolver reviver, também já vi pessoas que estavam num quadro não tão 

crítico e piorar, porque no olhar, na vontade dela, ela decidiu não melhorar, então é uma das 

coisas que eu reflito muito, que a nossa vida, ela vai ser do jeito que a gente quiser. (V4) 

As experiências, elas nos chegam, sejam ruins, sejam boas, ali tem um aprendizado e aí basta a 

gente querer, a gente pode passar pelas experiências da vida e não extrair nada, só simplesmente 

passar, ou a gente pode parar para refletir e ver o que isso está me trazendo de bom, o que eu estou 

aprendendo com isso. (V4) 

Então essa reflexão, eu acho que para quem faz esse nosso trabalho, é direto. Porque a gente 

reclama, ás vezes, de coisas tão bestas, não é, do trânsito, do calor que a gente está passando e 

meu, a vida num hospital é totalmente oposta e tem paciente que está com problema enorme e te dá 

uma super força! Fala: “Olha, eu estou vivo, ainda, eu estou lutando para viver”. Então você fala: 

“Não, não posso reclamar da minha vida”. (V7) 

 

Penso muito sobre essas coisas, é o que eu falei, como seres humanos no dia a dia a gente acaba 

esquecendo de praticar, isso é normal de qualquer ser humano, mas eu penso muito sobre essas 

coisas, que eu até citei exemplos, eu acho que o quanto a vida da gente às vezes é, a gente reclama, 

o famoso “reclamar de barriga cheia”, a reflexão é mais ou menos assim: puxa, eu estou numa 

situação tão diferente, não é? Às vezes você se depara com algum problema e você desanima e 

reclama e quer desistir, eu acho que se você pensar um pouquinho durante dez segundos no que 

você já viveu dentro do hospital, você muda isso, você se anima e consegue seguir em frente com 

motivação, com ânimo, com força, eu penso bastante nisso. (V10) 

 

O entrevistado V1 traz em sua fala, além do aspecto da reflexão, a forma como sua 

interação com os outros sofre impactos a partir desses pensamentos. Descreve o seu 

pensamento, que o leva a uma autocrítica e consequente mudança de comportamento: 

Eu penso nisso, eu penso na forma como a gente julga as pessoas ou até a forma como a gente 

interage no dia a dia. A forma, o respeito, a sutileza, não é? Que você tem que ter para lidar com as 

pessoas, e tal. Isso não significa que eu sou num todo um cara mais sutil, porque eu acho que não é 

a minha característica principal, mas eu sou muito respeitador com todos, eu sei que todos têm uma 

carga, têm um fardo, têm uma cruz para carregar. Eu acho que em nenhum momento, ninguém 

merece ser desrespeitado ou ser minimizado, falar assim: “ah, o seu problema é menos importante 

que o meu”, cada um tem, dá valor aos seus problemas, não é.  Então eu acho que a minha 

interação com as pessoas e a minha confiança para lidar, que sofreu impactos diretos devido a 

essas reflexões. (V1) 
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Esses depoimentos fazem lembrar Mezirow (1998), ao afirmar que o ato de aprender a 

pensar por si mesmos, em vez de tomar ações baseadas nos quadros de referências de 

terceiros, diz respeito ao conceito central da aprendizagem transformadora de adultos. O fato 

de os indivíduos voluntários refletirem criticamente sobre pressupostos de suas vidas 

diferencia esse tipo de reflexão de qualquer outro, pois diz respeito a uma avaliação do que 

está sendo refletido.  

Conforme Antonello (2011), muitos dos métodos de aprendizagem, identificados e 

descritos em seus estudos, precisam da reflexão como um elemento fundamental para 

transformar uma experiência em aprendizagem. Segundo Elkjaer (2004), o pensamento 

reflexivo ocorre a partir da consciência da experiência, de forma que ela se torne objeto de 

reflexão e depois aprendizagem.  

4.4.3 Aprendizagem a partir da experiência - na prática  

As experiências relatadas pelos entrevistados foram inúmeras e de grande impacto nos 

processos de aprendizagem vivenciados. A valorização do aprender na prática, a partir da 

experiência, parece ser altamente eficaz quanto comparada com outras formas de 

aprendizagem, tais como a aprendizagem formal e aprendizagem autodirigida, entre outras. 

As afirmações de V2, V5, V8 e V14 demonstram esse processo:  

Eu acho que como tudo, como a faculdade, também, que você não aprende nada, você vai aprender 

só na prática, a gente aprendeu fazendo, mesmo, a gente aprendeu na prática. (V2) 

Posso te dizer que basicamente, uns 90%, eu aprendi na prática. (V5) 

Eu acho que assim, primeiro a prática, eu sou uma pessoa que só aprendo na prática, eu leio muito, 

eu gosto muito, mas eu tenho que executar para aprender, senão eu esqueço. (V8) 

Então assim, o aprendizado é tanto do treinamento teórico, dinâmica, aquela coisa toda e a prática 

é 90%, na verdade. (V14) 

Os relatos dos entrevistados destacaram que o aprendizado mais eficaz ocorre na 

prática das atividades voluntárias, ou seja, no momento em que chegam ao hospital e se 

deparam com o desafio da atuação. Destacaram ainda a importância de esse aprendizado 

prático ser orientado por voluntários mais experientes. Ao enfatizarem a importância de 

aprender na prática, mas com o auxílio de um monitor, a interligação das categorias de análise 

“Aprender a partir da experiência – na prática” e “Aprender a partir da interação com outros 

colegas” é revelada e será comentada mais adiante neste trabalho. As falas de V1, V2 e V4 

explicam essa afirmação: 
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Existem aprendizados que só vão se dar quando você tocar a prática. Quando você por si só se 

dirigir não mais com a responsabilidade de um monitor, você sozinho se dirigir num hospital e você 

sabe que a partir daquele ponto é você, então você já aprendeu alguma coisa ali. (V1) 

Aprendi isso na prática, por exemplo, vem o Cícero, achei muito legal, mas já tirei, falei: “Não 

quero isso para mim”. Eu vi o Pepe fazendo, achei muito legal, mas também filtrei, não quero isso 

para mim. Aí, por exemplo, eu fui com a Regina algumas vezes, a Regina já tem um pouco mais o 

perfil que eu gosto, que é essa coisa de ouvir mais, ela leva frasezinhas, ela leva papéis, ela 

distribui, aí ela ouve. Aí eu falei: “Bom, é um pouco mais o que eu gosto de fazer”. (V2) 

Agora, o aprender, eu aprendi mesmo, na pratica, então foram várias pessoas, teve pessoas que 

através, no início, que eu atuava com outras pessoas, eu fui pegando coisas, de um, pegando coisas 

de outros, fui colocando, usando até como uma muleta, para eu estar me exercitando com as 

pessoas, até encontrar as minhas próprias diretrizes. (V4) 

Os depoimentos que revelam o aprender na prática, por meio da experiência, de 

maneira não institucionalizada, caracterizam processos informais de aprendizagem, de acordo 

com Marsick e Watkins (2001). Neste caso, a aprendizagem informal é encorajada pela 

organização Canto Cidadão, mas prevalece nas atividades do cotidiano voluntário que 

ocorrem nos hospitais. 

Ao se considerar as três categorias de aprendizagem até então apresentadas (aprender 

pela observação, pela reflexão, e a partir da experiência), pode-se entender que a 

aprendizagem ocorre como uma contínua reorganização e reconstrução da experiência, 

durante todo o tempo e em todas as situações em que as pessoas refletem, agem e interagem. 

O depoimento de V4 abarca as três categorias e narra essa inter-relação: 

É na prática. É na prática, por conta assim, olha, eles vem e falam: “Tem a cartilha, olha pessoal, 

vocês evitam falar disso, evitam falar daquilo”, então aquela cartilha, o que quer dizer, é baseado 

em experiências que eles tiveram, experiências que vocês podem evitar. Experiências que você pode 

evitar, experiências que eles levaram e que estão ensinando você a não levar, baseado nisso, eu 

preciso refletir sobre essas ações... Não simplesmente fazer aquilo, mas porque que a pessoa está 

ensinando isso, e se você usar o processo de reflexão, essa reflexão se estende em vários pontos de 

vista, só que ela só vai se cristalizar no meu comportamento a partir do momento em que eu uso 

elas. Porque não adianta eu ler a cartilha, decorar ela ou entender e não praticar, não colocar ela 

na prática. (V4) 

 

4.4.4 Aprendizagem a partir da interação com outros 

São pessoas que me ensinaram como fazer a coisa. (V7) 

Os entrevistados declararam a importância da aprendizagem a partir da interação com 

as outras pessoas em diversos relatos. A natureza da atividade que desempenham os expõe a 

vários tipos de públicos, e as possibilidades de interação citadas foram: a) com outros 

doutores no momento da atuação, b) com os pacientes atendidos, c) com os acompanhantes 

dos pacientes, d) com os profissionais da saúde (médicos e enfermeiros), e) com os 
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profissionais que trabalham nos hospitais (seguranças, faxineiros, recepcionistas, entre outros) 

e f) com outros doutores colegas da ONG em encontros sociais.  

No entanto, a aprendizagem a partir da interação com os colegas voluntários foi uma 

das mais valorizadas nos depoimentos dos participantes desta pesquisa. As falas de V13 e 

V14 destacam, de forma positiva, a contribuição dos colegas voluntários, ao agregar 

experiências novas aos seus repertórios, considerando-se que a necessidade de improvisação é 

inerente a esse tipo de atividade voluntária. Ou seja, quanto mais experiências compartilhadas, 

mais serão as possibilidades de ocorrência da aprendizagem: 

E essa troca de experiência de você com os próprios amigos doutores é muito importante para a 

gente, porque às vezes tem situações que eles passam que eu não passei ainda, então todo dia é uma 

experiência nova. Então isso é... importante. (V13) 

  

Então você entende que não é um concorrente seu, ali, na verdade, não é uma pessoa que está, às 

vezes, numa empresa querendo disputar um trabalho, um cargo com você, não, é uma outra pessoa 

que está com a mesma vibe, com a mesma energia, querendo fazer a mesma coisa, o mesmo 

objetivo, ela faz do jeito dela, eu tenho o meu, mas eu também posso conseguir o que ela faz, então 

eu aprendi muito com os meus amigos, que eu fiz no Canto Cidadão, muito, muito. E hoje, assim, eu 

mudei muito, sou uma pessoa muito mais aberta, muito mais dinâmica por conta desse trabalho 

todo, é um trabalho diário, mensal, anual, a cada trabalho que você vai, você aprende alguma 

coisinha, só te acrescenta, só te acrescenta. (V14) 

Sempre é, sempre é, na maioria das vezes, quando a gente se encontra, entre amigos, num happy-

hour, ou na casa de alguém, algum aniversário, alguma coisa, acaba sempre aparecendo algum 

causo, alguma coisa que alguém vivenciou, que achou legal, pa-ra-rá, não é? Em treinamento a 

gente geralmente estimula que as pessoas escrevam sobre o atendimento que elas fizeram, que elas 

contem alguma coisa que tocaram ela. Mas assim, são desde coisas que tocam no fundo do coração 

que você fica extremamente emocionado e coisas engraçadíssimas, que você vai e você é pego de 

surpresa totalmente, você se surpreende e na verdade, no final, você vê que a pessoa está te 

surpreendendo, não é? Então você foi para causar alguma coisa, mas a pessoa causou em você. 

Então a troca de experiências é legal, porque você sabe o que o outro está fazendo, como ele fez, a 

resposta que ele teve, muitas vezes a gente aproveita a experiência do outro para poder melhorar a 

sua, com certeza isso, isso, certeza. A gente vê que a gente pode ir um pouquinho além, às vezes, 

“ah, eu acho que eu posso ir um pouquinho mais”. (V14) 

 

Além da interação e troca com os colegas, a interação que ocorre com os pacientes (os 

atendimentos propriamente ditos) foi considerada inerente e imprescindível ao processo de 

aprendizagem dos voluntários. Os relatos de V5, V6 e V13 evidenciam esse aspecto: 

E na atuação, eu aprendo de duas formas, aprendo até hoje e espero continuar a aprender sempre. 

Uma é a relação com a minha dupla, que se a gente comparar até hoje, a gente é muito mais 

sincronizado e a outra relação é a relação com o público alvo, de início você não sabe como falar, 

você não sabe como tocar naquele tópico, você não sabe como abordar e as pessoas vão te 

ensinando, ensinam, ensinam, ensinam e basta você falar o básico...(V5) 

Então se eu estou há oito anos no Canto, eu posso dizer que no meu último estágio eu aprendi com 

quem eu atendi e atendendo sozinho eu aprendi. Mas aprendi com o paciente... acho que também 

essa troca muito bacana com o paciente, com o acompanhante... Enfim, com que a gente atende. 

Acho que esse aprendizado é o tempo todo com as pessoas, essa troca de experiências. (V6) 
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Você tem que estar bem com você mesmo, para poder conversar com alguém que está muito 

debilitado, então você aprende, você aprende, sempre aprende. (V13) 

E, novamente entrelaçadas, as categorias de análise “Aprender a partir da experiência 

– na prática” e “Aprender a partir da interação” surgem como formas de aprendizagem válidas 

na atividade de voluntariado desenvolvida, como afirma o depoimento de V4: 

Você percebe: “Nossa, ele faz coisas que eu não faço, porém funciona, também, sabe?” Então tanto 

na conversa, no diálogo, tanto na prática, fazendo, a interação com outros doutores, também é uma 

experiência muito válida. (V4) 

De forma geral, os depoimentos revelaram que, sem a interação com as pessoas, não 

há aprendizagem, corroborando Elkjaer (2004), quando afirma que a interação social expande 

a noção de aprendizagem incluindo o desenvolvimento humano e a criação de identidade. 

Segundo a autora, a experiência por si só não necessariamente representa a ocorrência de 

aprendizagem. É necessário que a exposição e as experiências em rotinas resultem em 

mudanças no contexto e na maneira como os indivíduos se relacionam com o mundo. 

4.4.5 Aprendizagem autodirigida 

A aprendizagem autodirigida é evidenciada quando os indivíduos voluntários, por 

iniciativa e interesses próprios, vão em busca de informações, conhecimentos e/ou habilidades 

que entendem relevantes para o seu aprendizado e desempenho das atividades nos hospitais. 

Como exemplifica o relato de V3: 

É, eu busquei... porque o que eu senti falta no treinamento foi justamente essa parte do palhaço, 

então eu busquei fazer cursos voltados para a linguagem do palhaço, não é? Então eu fiz alguns 

cursos, li algumas coisas, então essa parte eu busquei mais fora de treinamento. Que foi o que eu 

senti falta. Do clown, é.  

O interesse dos entrevistados em expandir o seu aprendizado está ligado à busca pelo 

autodesenvolvimento, e não por uma imposição da instituição ou contexto. É espontânea e 

ocorre por meio de: a) leituras e pesquisas sobre temas relacionados às atividades que 

desempenham, b) realização de cursos por conta própria, c) busca de conhecimentos técnicos 

relacionados ao ambiente de atuação (conhecimentos sobre medicina, por exemplo), d) 

desenvolvimento de habilidades lúdicas voltadas ao entretenimento do público a ser atendido, 

entre outras. Os depoimentos de V2, V6, V11 e V14 demonstram as formas pelas quais 

podem se manifestar a aprendizagem autodirigida: 

... eu acho que o embasamento teórico que eu tenho da filosofia espírita e do que eu aprendi, do que 

eu li e do que eu vi da realidade, nos hospitais, sabe? (V2) 
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... sobre medicina acho que eu gostei de estudar um pouquinho de cada caso, de conhecer um pouco 

mais, sei lá, quais são os efeitos da diabetes, quais são os efeitos de coronária, quais são os efeitos 

de cirurgia obstetrícia?... Você vai conhecendo um pouquinho pra saber que tipo de conversa você 

pode ter com as pessoas. (V6) 

... e fui também, através de pesquisas, livros, revistas, sites, o Doutor Google, eu fui buscando 

ajuda, ajuda assim, não é, fui buscando informações em tudo que eu podia na literatura na forma de 

pesquisa, tudo que era livro sobre voluntariado, temas de voluntariados, aqui no Canto, no Centro 

Paulista de Voluntariado, em outras instituições. (V11) 

... para o trabalho de hospital, não, na verdade o que eu fiz foi buscar outras coisas por conta 

própria, que acrescentaram ao meu personagem. Então eu aprendi a fazer desde um pom-pom pela 

Internet, um pom-pom que é um bichinho que eu uso na minha atuação, até fazer uma flor de papel 

crepom, ou então fazer um origami, alguma coisa assim, mas pequenas coisas, na verdade. Não é 

exigido nenhuma especialização que você... se você quiser ir, você pode fazer, então tem outras 

pessoas que estão fazendo teatro, não é, outras habilidades aí... (V14) 

Além do treinamento formal e dos aprendizados informais apreendidos no local onde 

desempenham as suas atividades, está presente no discurso dos participantes da pesquisa a 

vontade e a iniciativa própria em querer aprender. Até mesmo outros fatores, como a 

interação com as pessoas, ou o acesso às informações que poderiam ser prestadas pela 

organização não são consideradas, mas sim, o aprender a partir de si mesmo, como ressalta 

V8:  

Então não aprendi, assim, com ninguém, eu não tirei de alguma coisa, eu tiro de dentro de mim, eu 

leio, eu procuro ler bastante. (V8) 

Para Camillis (2011), o fato de o indivíduo gostar do que faz, afirmando que seu 

trabalho tem um sentido que não é apenas financeiro, mas de realização pessoal, motiva a 

aprendizagem autodirigida. O papel prioritário do aprendiz é destacado também por Marsick e 

Watkins (2001), ao definirem as características da aprendizagem informal. Ou seja, a 

aprendizagem informal pode ser considerada em grande parte como autodirigida, já que o 

controle pertence àquele que a vivencia. 

4.5 FACILITADORES E DIFICULDADES NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

INDIVIDUAL  

De acordo com os relatos dos sujeitos desta pesquisa, este item traz os aspectos que 

facilitam e as dificuldades encontradas, ambos relacionados aos processos de aprendizagem 

individuais no âmbito do exercício das atividades de voluntariado. 
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4.5.1 O que facilitou o processo de aprendizagem  

Os aspectos mais relevantes, citados como facilitadores do processo de aprendizagem, 

são descritos a seguir. 

4.5.1.1. Determinação, vontade, querer fazer  

Os entrevistados citaram a determinação, vontade de agir e querer fazer praticamente 

como sinônimos, indicando-os como aspectos facilitadores do processo de aprender. Os 

depoimentos de V1, V3 e V8 corroboram essa ideia: 

Pôxa, eu, de verdade, eu pessoalmente, eu não sei te dizer se é uma habilidade ou uma 

característica, mas eu sempre fui muito determinado, sabe, de querer começar e terminar as coisas, 

eu sempre tive coragem de terminar, com a mesma capacidade que eu tive para começar, então eu 

acho que essa foi uma característica que me ajudou. Então a determinação facilitou a 

aprendizagem. Acho que sim, a vontade, não é? (V1) 

Eu acho que o querer fazer, o querer fazer foi. Não sei se é isso que você está perguntando, mas o 

querer fazer, o fato de não querer ficar parada, querer realmente fazer alguma coisa, me 

impulsiona a querer vencer todas essas dificuldades. É a minha vontade mesmo. (V3) 

Eu acho que justamente essa vontade de querer fazer, não é, de falar: “Não, é isso que eu quero 

fazer”, assim, a facilidade de eu ser extrovertida, de eu não ter, assim, vergonha de entrar, de ter 

que fazer, eu sou uma pessoa que eu: “Vamos fazer? Vamos.” Vamos, sabe? Então eu acho que a 

vontade com essa minha facilidade de fazer as coisas. (V8)  

4.5.1.2. Personagem e improviso  

O fato de o exercício das atividades de voluntariado se dar por meio da criação, 

caracterização e atuação de uma personagem foi citado como um elemento que facilitou a 

aprendizagem dos entrevistados. A personagem “clown” (tipo de palhaço que tem uma 

personalidade mais sutil) permite aos voluntários a liberdade de agir com maior 

espontaneidade, atenuando possíveis obstáculos ou dificuldades na interação com o público 

alvo. Ou seja, permite também improvisar e aprender com cada situação que se deparam. Esse 

elemento facilitador é descrito por V4 e V6: 

Olha, a figura do palhaço foi um facilitador imenso, não é? Ela me permite errar, não é que acerto 

não, não é que o palhaço permite errar, o palhaço te permite ser você e falar o que quiser e dali 

você constrói uma coisa engraçada, entendeu? Com os seus próprios erros, então é isso, se é isso 

que você está querendo dizer, que ferramenta mais me facilitou? A do palhaço, não é? Assim, se é 

que eu estou entendendo o que você quer dizer... Porque ele te permite errar, brincar com as coisas 

que aparecem, tem o improviso... (V4) 

Eu acho que eu consegui através da criação de um personagem jogar pra ele essa responsabilidade 

e falar: “Não... não é mais um problema meu, é um problema do personagem”. Acho que se fosse 
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de “cara limpa” eu não teria conseguido o trabalho, acho que foi mais na tentativa e erro e vontade 

de acertar, lógico. (V6)  

4.5.1.3. Interação com as pessoas 

A interação com as pessoas também foi valorizada pelos entrevistados como um 

facilitador no processo de aprendizagem, e a sua ocorrência foi relatada de formas diversas, 

tais como: por meio do apoio oferecido pelas pessoas, a partir da construção do diálogo e com 

base na troca de experiências. Esse aspecto foi ressaltado nos depoimentos de V2, V5, V12 e 

V13: 

E o que me ajudou foi isso, é ter o apoio de outras pessoas e conforme você vai se fortalecendo para 

fazer esse trabalho. (V2) 

Como eu falei, para mim, o processo de aprendizagem, no meu caso, eu construo bastante com 

diálogo, então a atividade maior do Doutor Fuzuê é conversar com todos. E esse tipo de atividade, 

de conversa com todos... Facilitou a minha aprendizagem, sobre qualquer coisa, enfim, conversar. 

(V5) 

No todo, trocar experiência, não é? Isso é uma coisa que realmente sinto falta, assim, além de 

acima de ser divertido, era bastante enriquecedor, mesmo, trocar experiência com os voluntários, 

sabe? (V12) 

Ah, facilitou... Eu posso colocar que foi, assim, interagir com públicos de diversas idades, então 

isso facilitou a minha experiência como Doutor. Então eu posso atuar hoje com a criança, eu vou 

conseguir lidar com ela e com o idoso, também, eu vou conseguir lidar com ele... (V13)  

4.5.1.4. Preparo para o desenvolvimento das atividades  

Ainda que no desenvolvimento das atividades de voluntariado esteja implícito o fator 

inédito de cada atuação, o preparo para o desempenho desse papel foi destacado como um 

fator que facilita o processo de aprendizagem. O treinamento formal e as questões teóricas 

apreendidas foram mencionados, assim como a atuação em si, geradora de confiança e 

facilitadora do processo de aprendizagem. Os relatos de V10, V11 e V14 confirmam esse 

aspecto:  

Ah, eu acho que o que facilitou é assim, é ter me preparado bem para isso, ter me preparado bem, 

ter tido uma boa base, ter tudo um bom conceito teórico e eu acho que isso me preparou para 

aprender, para vivenciar as coisas e aprender um pouco mais. (V10) 

Ah, eu acho que o treinamento, o instrutor, o treinamento prático foi muito calmo, foi muito 

paciente... (V11) 

Na verdade, o treinamento, a atuação, isso tudo ajuda muito, na verdade, cada vez mais você se 

sente mais confiante para desenvolver todo o teu potencial, na verdade. E até a você pensar em 

fazer outras coisas, na verdade, “ah, eu tenho capacidade para trabalhar, fazer isso, isso, isso, mas 

também sobrando tempo, eu acho que eu posso fazer uma outra coisa, uma outra coisa, uma outra 

coisa”, e eu acho que quanto mais você faz, mais você soma, mais você multiplica. (V14) 
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4.5.2 O que dificultou o processo de aprendizagem  

Da mesma forma que a categoria anterior descreveu os facilitadores, a seguir serão 

apresentadas as dificuldades no processo de aprendizagem dos participantes desta pesquisa. 

Foram relacionadas, principalmente, questões inerentes a características individuais que, no 

início do exercício das atividades voluntárias, tiveram destaque como obstáculos a serem 

superados. 

4.5.2.1. Aprender a lidar com a rejeição  

Os indivíduos voluntários relataram que, ao iniciarem suas atividades, um dos 

primeiros temores a ser superado foi lidar com o tipo de reação que o público a ser atendido 

poderia ter. Lidar com o desconhecimento da forma com a qual seriam recebidos e o medo de 

enfrentar uma possível rejeição dificultou o processo de aprendizado. Em vez de colocarem 

foco no aprender, os entrevistados ficaram mais preocupados com as reações de terceiros. 

Essa situação está presente nos depoimentos de V1 e V2: 

Eu acho que todo voluntário tem um certo receio com a rejeição, a rejeição, a gente já conversou 

em outros momentos, com outros voluntários também. É o medo que a pessoa tem de lidar, e o 

paciente não estar num momento bom, ou não quer receber visita, ou não quer interagir. (V1) 

Eu acho que a maior dificuldade, foi que nem eu te falei, no começo, mesmo, para entrar no 

hospital e me deparar, saber como reagir, sabe? No começo eu me senti muito medo, não sabia 

como falar com as pessoas, achava que as pessoas iam me tratar mal, então eu fiquei muito com 

isso na cabeça. Então no começo eu acho que foi mais medo, mesmo, do desconhecido, e de como a 

gente ia agir e reagir, se as pessoas não gostassem. (V2) 

4.5.2.2. Aprender a superar a timidez  

A característica individual citada com maior destaque pelos entrevistados foi a questão 

da superação da timidez. O fato de precisarem iniciar uma conversa, expondo-se a situações e 

pessoas desconhecidas gera um desconforto que tem impacto no processo de aprendizagem. 

Superar o obstáculo da timidez é uma questão fundamental para o exercício das atividades 

como Doutor Cidadão, já que a necessidade de exposição e desprendimento em relação à 

interação com as pessoas é primordial para a atuação nos hospitais, como mostram os relatos 

de V3, V6 e V14: 

Eu acho que foi a questão de se expor, mesmo, eu sou bastante tímida e a questão de se expor e de 

estar ali vestida de palhaço e de chegar para conversar, assim, eu acho que essa é a minha maior 

dificuldade. E quando eu fui atuar pela primeira vez sozinha, também. Foi bem difícil. (V3) 
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Acho que a primeira e mais severa foi vencer a timidez porque realmente era aquela coisa de 

jamais começar uma conversa, que vem junto com a timidez foi a parte de liderança, de conduzir 

uma conversa, de persuasão porque quando, não vou generalizar, mas eu como sou tímido, eu não 

tinha coragem de tentar persuadir, eu não tinha coragem de liderar, por quê? Por que eu era muito 

fechado, essas dificuldades também foram quebradas em cascata pela timidez, hoje eu tenho 

coragem de entrar num quarto e puxar atenção e conduzir a conversa. (V6) 

A minha maior dificuldade eu acho que sempre foi a timidez, eu sou uma pessoa tímida ou era uma 

pessoa muito tímida, eu tinha vergonha de falar, eu sou gago, na verdade, eu sou gago. Então isso 

me bloqueava em muita coisa, na verdade, e esse trabalho, em si, me facilitou em muita coisa, então 

assim, me abriu não só como pessoa, e tudo mais, mas também me relaxou, na verdade. (V14)  

4.5.2.3. Aprender a lidar com a morte  

A finitude da vida é sem dúvida um dos principais desafios a ser considerado neste 

tipo de atividade. Os entrevistados V5, V10, V12 e V13 comentaram essa questão ressaltando 

a necessidade de aprender a lidar com a morte. Essa é uma dificuldade que afeta o processo de 

aprendizagem, entre outros motivos, novamente pela característica de “não controle” dos 

indivíduos voluntários. Ao entrarem em uma ala de hospital para atendimento, há a 

possibilidade ou não de ocorrer um óbito naquele momento. Saber lidar com essa situação, ter 

autocontrole emocional e reagir bem representando um Doutor Cidadão são requisitos 

bastante desafiadores nessa atividade. Conforme depoimentos de V5, V10, V12 e V13:  

A maior dificuldade como Doutor foi encarar o homem como uma pessoa, como um ser mortal, não 

é? Você entrar num quarto de oncologia é deprimente, a depender do caso. Eu entrei em um e não 

esqueço, não esqueço, a menina não conseguia chupar um picolé, então é você aprender o quão 

você não é nada! E aí, isso está se sobrepondo ao que eu falei na pergunta anterior, não é. Mas esse 

aprendizado para mim é gigantesco. (V5) 

A maior, sem dúvida, foi essa que eu falei do óbito, no comecinho, eu não tinha nem um mês de 

Doutor Cidadão, quando eu me deparei com o óbito, eu acho que nesses seis anos foi de longe a 

maior dificuldade que eu tive, mas eu acho que ela me preparou para muitas outras. (V10) 

... também já tive receio de atuar sozinha, assim, quando, sei lá, a primeira vez que eu lidei com 

uma perda eu falei: “Ah, nunca mais...”, sabe, não ter com quem falar: “Pôxa vida...” (V12) 

Enfrentar a perda, no momento de uma entrada ao leito e saber que ali em dez minutos, é o tempo 

da vida daquela pessoa, então não estou falando um dia, estou falando dez minutos, é o tempo de eu 

entrar no leito... (V13)  

4.5.2.4. Dar continuidade às atividades voluntárias 

Também emergiu nas falas dos entrevistados o desafio de lidarem com a continuidade 

das atividades. A característica de ser uma atividade voluntária implica, acima de tudo, que 

ocorra a partir da vontade espontânea dos indivíduos, sem cobranças ou incentivos externos. 

Na medida em que a resiliência para continuidade diminui, o processo de aprendizagem 

também é impactado, como responderam V4 e V8 nos trechos a seguir:  
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Continuar (risos), continuar fazendo. Por conta, gente, da resistência, da preguiça, tem hora que 

você fala: “Não tá adiantando nada, eu vou lá fazer o quê?”, sabe? Então, você vencer a sua 

resistência que brota naturalmente e essa resistência e isso é sempre, então continuar o trabalho, é 

a maior dificuldade, entendeu?... Por conta disso, por isso que você vai fazer por você, não é por 

ninguém, porque você vai, porque você vai? Cada um é que sabe de si. Então o maior desafio é 

continuar. (V4) 

Primeiro, eu acho que o mais difícil foi chegar até o final do treinamento, que eu falei: “Meu Deus, 

eu vou ser Doutora? Como é que eu vou usar aquele nariz?". (V8) 

4.5.2.5. Adaptar-se ao ambiente hospitalar 

Pode-se considerar que, além dos principais achados relacionados às dificuldades no 

processo de aprendizagem descritos, adaptar-se ao contexto do ambiente hospitalar também é 

um fator relevante. Alguns entrevistados, como V2 e V11, mencionaram esse aspecto: 

 “Poxa, hospital, será que eu vou aguentar, será que isso, aquilo?...”. Eu falava: “Eu não vou 

aguentar, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar...”. (V2) 

Então, hospital para mim era um ambiente muito hostil. (V11)  

A figura 4, a seguir, sintetiza o impacto dos facilitadores e das dificuldades no 

processo de aprendizagem dos indivíduos voluntários:  

 

Figura4: Facilitadores e Dificuldades no processo de aprendizagem 

Fonte: Elaborado pela autora. 

4.6 O QUE OS INDIVÍDUOS APRENDEM E APLICAM EM SUAS VIDAS PESSOAIS E 

PROFISSIONAIS A PARTIR DA APRENDIZAGEM NA EXPERIÊNCIA VOLUNTÁRIA 

A prática das atividades voluntárias oportunizou aprendizagens relativas ao campo 

pessoal e às relações humanas e sociais. O conteúdo narrado pelos participantes na pesquisa 
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evidencia primordialmente a aprendizagem de aspectos comportamentais e atitudinais em 

detrimento de uma habilidade específica.  

Os questionamentos sobre “o quê” aprenderam, “como” aplicam essas aprendizagens 

no cotidiano pessoal e profissional e “o que” mudou em suas vidas com o voluntariado 

revelaram a influência positiva desse tipo de atividade no desenvolvimento dos indivíduos. 

Pode-se dizer que a aprendizagem adquirida por esses indivíduos reveste-se de um 

caráter transformador, envolvendo uma mudança fundamental na forma como eles veem a si 

mesmo e o mundo em que vivem, conforme proposto por Mezirow. Tais mudanças incluem o 

exercício da reflexão, e a apropriação de sentimentos e sensações vividos durante as 

atividades de voluntariado no cotidiano pessoal e profissional, conforme descrito a seguir.  

4.6.1 O que foi aprendido no exercício das atividades voluntárias  

Este subitem discorre sobre o “o quê” os participantes da pesquisa aprenderam com a 

prática das atividades voluntárias.                                                                                         

Ao se analisar os depoimentos, pode-se observar a ocorrência da aprendizagem 

transformadora por intermédio das mudanças nos esquemas de significado e nas perspectivas 

de significado (sendo as perspectivas de significado mais presentes nos relatos).   

Ao serem indagados sobre “o quê” foi aprendido, os voluntários revelaram questões 

relacionadas ao seu desenvolvimento pessoal, assim como atitudes associadas à capacidade de 

empatia, ou seja, aprenderam a compreender emocionalmente o outro ou uma situação social. 

A seguir, são elencadas as aprendizagens voltadas ao desenvolvimento pessoal e as 

que consideram de forma mais predominante o outro. Pode-se entender que esses 

aprendizados estão entrelaçados, desenvolvendo o indivíduo e sua interação com o outro 

continuamente.  

Com relação ao seu desenvolvimento pessoal, V1 explica, no trecho a seguir, que, ao 

se expor durante as visitas aos hospitais, conversando e interagindo com desconhecidos, pode 

perceber que aprendeu a ser mais confiante. O fato de conseguir conversar com pessoas 

desconhecidas e fazer com que aquele momento se tornasse relevante para ambos fez com que 

passasse a confiar mais em si mesmo e em sua capacidade de transformar situações, assim 

como a aperfeiçoar a sua personagem de atuação nos hospitais:  

 
Pode ser um convencimento, existe uma palavra para isso, quando a pessoa acredita de fato nas 

próprias realizações e sabe que ela é capaz de agir e fazer e acontecer. E eu me sinto muito mais 

assim, eu aprendi a ser muito mais confiante, a partir do momento que eu me dirigi no hospital e eu 

conversava com um monte de gente que eu nunca tinha visto, e que transformava aquelas pessoas 

muitas vezes estranhas em bons amigos por alguns momentos, eu me senti algo comigo, de verdade, 
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de fazer isso, “Pôxa, eu tenho realmente capacidade de transformar e de aprender com isso e cada 

vez mais ir aperfeiçoando a minha abordagem, o jeito como eu interajo, melhorar o meu 

personagem, então, são essas séries de coisas, não é? Dentro do processo de aprendizado, coisas 

alheias ao que eu aprendi, e são lições que com certeza eu levei para a minha vida.   
 

O relato de V2 expressa o desenvolvimento pessoal no sentido de uma mudança 

significativa em sua forma de ser, de enfrentar as adversidades e os problemas da vida. O 

participante da pesquisa afirmou ter se tornado uma pessoa mais calma, tranquila e serena 

para lidar com a vida no âmbito familiar, do trabalho e conjugal. Revelou ser uma pessoa 

impulsiva e que, por vezes, revolta-se com os seus problemas, e que o trabalho voluntário 

contribuiu para que aprendesse a encarar a sua vida e ao próximo de uma forma diferente: 

 

Olha, o que eu acho que eu aprendi, em primeiro lugar, com esse trabalho, é ter mais calma, mais 

tranquilidade, mais serenidade para enfrentar os desafios, os problemas, porque eu era muito 

ansiosa, sou ainda, mas eu acho que eu era muito mais, muito mais revoltada com os problemas da 

vida e encarava a vida de uma maneira muito impulsiva, toma lá, dá cá, então isso era no trabalho, 

era na vida, com a família, na vida a dois e eu acho que depois desse trabalho eu fui me acalmando, 

fui serenando, fui ficando mais... claro que tudo vem junto, não é? 

 

A resposta de V7 parece ser a mais ampla no sentido de desenvolvimento pessoal, pois  

ele comenta que aprendeu a viver, valorizar e aprimorar suas relações familiares: 

 

Eu aprendi, primeiro: que a morte chega para todo mundo, realmente, não é? E o aprendizado é 

justamente esse, é aprender a viver, o maior aprendizado que eu tenho de tudo isso é aprender a 

viver... Principalmente aprender a viver melhor com a minha família. 
 

Os aprendizados relacionados à melhoria nas relações familiares também foram 

citados por V3 e V14 e serão ilustrados no item referente às aplicações do que foi aprendido.  

Aprender a lidar com a timidez, ganhando segurança para falar em público, foi o 

aprendizado mais marcante para V6. O entrevistado explicou que a atividade de dar 

treinamentos e palestras seria inimaginável anos atrás se não tivesse ocorrido essa 

aprendizagem: 

Hoje eu dou treinamento dos Doutores Cidadãos, uma coisa inimaginável se você pensar oito anos 

atrás, eu entrar numa sala e falar pras pessoas com tranquilidade de “estou seguro onde eu estou”, 

e não é uma segurança só porque eu conheço e domino o tema, é porque, beleza, eu vou lá e vou 

falar. Eu já fui dar palestra, eu nunca tinha dado palestra na minha vida! Eu lembro que uma vez 

eu fui numa faculdade e tinha umas quinhentas pessoas e eu nunca tinha dado palestra, e eu tinha 

que dançar ‘O desengonçado’, você imagina eu no palco? Quinhentos jovens de dezoito, vinte anos 

dançando ‘O desengonçado’?! É uma coisa que você fala “meu, não vou trazer isso na minha vida 

nunca”, ou melhor, eu nunca faria isso antes de ter aprendido a lidar com a minha timidez.  

 

A aprendizagem obtida por V5 refere-se ao fato de ele tornar-se mais verdadeiro em 

sua relação com o outro. Explica que precisou reaprender a dialogar e detalha que as 

atividades voluntárias lhe proporcionaram a oportunidade de aprender a conversar com 
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qualidade, observando e ouvindo, dando a atenção e o carinho necessários ao outro. Esse 

aprendizado está explícito no comentário a seguir: 

 

Precisei, na verdade, reaprender, não é? Porque no cotidiano a gente conversa pouco, não é? E o 

que eu precisei aprender é como você conversar verdadeiramente, estando entregue e apesar de ser 

um personagem, mas que se, que tudo que eu falo lá é porque tem alguma verdade. E o paciente, 

por incrível que pareça, ele olha no seu olho, ele observa isso. Ele observa só quando você está 

ouvindo, mas você está olhando para ele, ele observa quando você fala, mas fala realmente com 

carinho. Então o que eu precisei aprender, como atuar e por incrível que pareça, como dialogar 

verdadeiramente, com o coração bem aberto, bem aberto. 

 

O relato de V4, por sua vez, ilustra o aprendizado relacionado à melhoria na sua forma 

de comunicar-se com o outro. A capacidade de ampliar sua percepção na interação com o 

outro e com o mundo proporcionou ao entrevistado aprimorar uma das ferramentas que 

considera mais complicada entre os seres humanos, que é a comunicação: 

Ah, tanta coisa... Nossa, aprendi e aprendo, não é? Até hoje, tanta coisa... Primeiro que o que é 

perceber, usar uma fala mais universal, menos personalizada, então eu aprendo que a minha fala, o 

meu ponto de vista, eu estou expressando o meu ponto de vista, mas não significa que seja a 

verdade ou para externar o melhor ponto de vista do mundo, porque tem outras pessoas ouvindo e 

cada ser tem o seu universo. Então isso dá uma dimensão de você como um ser universal, mesmo, 

amplia a percepção, é ampliar a percepção em relação a interagir com as pessoas. [...] Então isso, 

no dia a dia, também amplia a percepção, principalmente a comunicação por conta que eu acredito 

que seja uma das ferramentas mais complicadas que existe entre nós, seres humanos, é a 

comunicação. E quanto mais a gente falar, tiver uma fala mais livre, mais simples, mais você atinge 

o seu ideal, o seu objetivo, que é conviver bem, eu acredito que seja isso. E esse trabalho me 

possibilita isso, quando eu vou falar com alguém, eu preciso sentir aquela pessoa no universo dela, 

eu tenho que sair do meu universo e falar numa linguagem que ela entenda, tá?  

 

O desenvolvimento pessoal de V8 é evidenciado quando afirma que passou a ouvir 

mais o outro, adquirindo um comportamento mais flexível. Embora se considere uma pessoa 

perfeccionista, relata ter aprendido a abrandar sua postura nos trabalhos em equipe, como 

demonstra o depoimento a seguir: 

 

E isso que modificou a minha vida, eu aprendi a ser mais flexível, eu aprendi a ouvir mais o outro. 

Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito em equipe, eu não sou uma pessoa difícil de 

conviver, mas eu sou muito perfeccionista, eu aprendi a abrandar mais. 

 

Os entrevistados V3 e V13 também mencionaram aprendizagens relacionadas a ouvir 

o outro, as quais serão explicitadas no item que descreve as aplicações do que foi aprendido. 

O fato de ter melhorado o contato com as pessoas foi o principal aprendizado citado 

por V9, que afirma ter dificuldades em lidar e gerenciar a equipe sob sua responsabilidade em 

suas atividades formais de trabalho. Considera que as atividades voluntárias têm contribuído 

para que ele não tenha medo do primeiro contato com as pessoas e para que aprenda a 

melhorar a sua abordagem, inclusive no âmbito profissional:  

 

O que eu aprendi lá é essa forma de não ter medo, de você ter o primeiro contato com a pessoa. 

Esse contato com a pessoa, eu aprendi muito, foi muito bom para mim isso daí, até quando, nesse 
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período eu trabalhava com uma equipe, eu tinha uma equipe sob a minha responsabilidade, de 25 

operadores, eu que tinha que ficar gerenciando, eu não sou ruim, eu sou péssimo, quer dizer, estou 

aprendendo a lidar com pessoas e isso, na teoria, me ensinou bastante no Canto e nos hospitais, a 

lidar com as pessoas. Isso reflete muito ao meu trabalho profissional, lógico, tenho muito a 

melhorar ainda, mas eu acho que eu melhorei um pouquinho, o contato com pessoas. 

  

O depoimento de V10 foca seu aprendizado em relação à valorização da vida, 

levando-o a reclamar menos do que tem. Ao olhar o próximo no hospital, pode entender o 

quão privilegiado é por suas condições de vida: 

Não, eu acho que o que a gente precisou aprender mais é a olhar um pouco melhor o próximo, é ver 

um pouco mais a necessidade, a gente aprende muito, uma das coisas básicas que a gente aprende, 

talvez, e que como ser humano, depois no dia a dia a gente acaba esquecendo, mas o que a gente 

aprende mesmo é a reclamar um pouco menos da nossa própria vida, eu acho que isso é uma coisa 

básica que você aprende quando você sai de um hospital, você sempre sai deixando um pouco e 

levando muita coisa boa que você, sabe? Tem na sua vida e que você no dia a dia, não dá valor. 

Como seres humanos que somos, a gente acaba depois não conseguindo praticar muitas vezes, no 

dia a dia, você volta a se queixar, você volta a reclamar. Mas se a gente fizer esse exercício toda 

vez que reclamar, lembrar-nos o que a gente vive dentro do hospital, a gente, eu acho que esse é o 

maior aprendizado fora teoria, fora Canto Cidadão, no dia a dia. É verificar que, é ver que a gente 

deveria reclamar um pouco menos. Porque quando a gente vê as experiências dentro de um 

hospital, a gente deveria dar Graças a Deus de não estar vivendo aquilo. Acho que esse é o maior 

aprendizado, valorizar um pouco mais as coisas que a gente tem. 
 

As aprendizagens ocorridas a partir da experiência voluntária, citadas pelos 

participantes da pesquisa estão, portanto, relacionadas ao desenvolvimento pessoal de cada 

um deles. Pode-se dizer que tais resultados evidenciam o pensamento de Merizow (1991, 

1994) de que os quadros de referências de um indivíduo são modificados quando ele passa por 

um dilema desorientador ou por uma experiência que adquiriu.  

Cabe relembrar que a teoria da aprendizagem transformadora entende que tais 

modificações possuem duas dimensões: as perspectivas de significado (hábitos mentais) e os 

esquemas de significado (pontos de vistas). Como já apontado, as mudanças de pontos de 

vistas, por serem aplicações mais concretas, são mais comuns de ocorrerem do que as 

mudanças nas perspectivas de significado que guiam e condicionam a percepção acerca de si 

próprio e da realidade. 

Ao afirmarem que aprenderam a ser mais confiantes, mais calmos para lidar com as 

adversidades da vida, menos tímidos, mais verdadeiros e comunicativos, pode-se inferir que 

os participantes desta pesquisa passaram por mudanças nos seus códigos sociolinguísticos e 

psicológicos, o que caracteriza, portanto, a ocorrência da aprendizagem transformadora. 

Além das aprendizagens voltadas ao desenvolvimento pessoal, envolvendo o nível 

individual, os entrevistados também relataram aprendizados que dizem respeito à percepção 

do outro e à capacidade de compreender uma situação social, revelando também uma 

mudança no nível coletivo. Afirmaram ter aprendido a se comunicar, ouvir, ter um melhor 
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contato com o outro e valorizar mais o que se tem em comparação com a realidade vivenciada 

nos hospitais. Mais uma vez, a teoria proposta por Mezirow ajuda a compreensão de tais 

afirmações, mostrando que aprendizagens transformadoras resultam em aprendizes motivados 

a desenvolver ações sociais coletivas, com o objetivo de modificar relacionamentos 

interpessoais, nas famílias, organizações e comunidades.  

As aplicações das aprendizagens transformadoras reveladas são o foco da discussão do 

item a seguir.  

4.6.2 Aplicação do que foi aprendido na vida pessoal e profissional 

Este subitem descreve os resultados referentes à questão da aplicação do que foi 

aprendido no exercício das atividades voluntárias na vida pessoal e profissional dos 

entrevistados.                                                                                          

As respostas obtidas revelam dois aspectos principais. Em primeiro lugar, houve 

unanimidade nas respostas, pois todos os participantes afirmaram que aplicam aquilo que foi 

aprendido em suas vidas pessoais e profissionais. Em segundo lugar, consideram que, ao 

aplicar aquilo que foi aprendido, já estava ocorrendo uma mudança em algum aspecto de suas 

vidas. Assim, os resultados referentes a esses dois aspectos foram agrupados e serão 

analisados em conjunto.  

A aplicação do que foi aprendido - na vida pessoal e profissional - aparece na fala de 

V1 quando ele afirma que, a partir das experiências vivenciadas nas atividades voluntárias, 

aprendeu a ser mais seguro e mais confiante para expor seus sentimentos. Dessa forma, ele 

aplica essa aprendizagem em sua vida pessoal, citando especificamente o relacionamento com 

seus pais. Explica que superou sua dificuldade em conversar com os pais e que hoje tem uma 

porta aberta para falar o que for necessário com segurança, sem receio de ser mal interpretado. 

Essa aplicação é ilustrada no depoimento a seguir: 

Olha, o trabalho voluntário trouxe, para mim, uma serie de respostas, uma série de habilidades, e 

tudo mais. Isso me mudou, todas essas experiências que eu vivi, me mudaram como pessoa. E a 

gente muda e a gente aprende todo dia, a gente aprende em todos os lugares, se você estiver com a 

mente aberta, não é? Isso me mudou em diversos sentidos, de verdade. Eu me sinto mais seguro 

sobre mim, eu me sinto mais confiante ao falar, eu me sinto mais confortável para expor o meu 

sentimento, não é? [...] Então, por exemplo, eu tinha uma dificuldade muito forte de conversar com 

os meus pais, sobre as minhas dificuldades, e tal... Então eu acho que hoje eu tenho uma porta 

aberta, porque eu fui construindo isso, então eu me sinto muito mais apto de chegar e falar de um 

problema particular com os meus pais, com muito mais segurança. 

A aplicação do aprendizado na vida pessoal de V2 está associada à capacidade de lidar 

com as adversidades e problemas da vida, já que se tornou uma pessoa mais calma em suas 

relações. O entrevistado explicou que o aprendizado contribuiu para que pudesse lidar melhor 
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com o falecimento de seu pai, dando apoio e suporte para a sua família. Também conseguiu 

visitar uma tia doente há anos utilizando a personagem de suas atividades voluntárias. O 

relato abaixo ilustra essas situações: 

Ah, eu acho que na vida pessoal é igual. Depois que eu comecei a fazer esse trabalho, eu vi que eu 

fiquei muito mais calma, inclusive com a minha família, que a gente brigava muito e 

principalmente, agora, com a perda do meu pai que eu senti que a gente tem que estar muito mais 

unido e que tem que ter alguém com a cabeça no lugar, com um pouco mais de força e equilíbrio 

para lidar com as coisas, que eu consegui, eu consegui encarar a morte do meu pai de um outro 

jeito e que hoje eu estou podendo dar uma força para a minha mãe, para as minhas irmãs... [...] 

Porque tem uma tia nossa que sofreu um derrame e há sete anos ela está num asilo, só movimenta 

as mãos e o resto do corpo e a cabeça, não, o resto do corpo está paralisado. A minha mãe não tem 

coragem de ir ver, então ela fala que ela tem dificuldade. E eu consegui ir, eu fui inclusive como a 

Doutora Cotonete, me vesti, e eu vi que ela gostou muito, então... O próprio personagem me criou 

possibilidades que eu com a cara limpa não conseguiria fazer. 

A valorização e o aprimoramento das relações familiares foram comentados por V3, 

V7 e V14.  

Para V7, a qualidade da relação com a família, acolhendo melhor os filhos, o marido e 

a mãe, é a aplicação de maior relevância, envolvendo sua vida pessoal, conforme mostra o 

relato a seguir: 

 Tentando falar mais “eu te amo”, para os meus filhos, para o meu marido, tentando acolhê-los 

melhor, com a minha experiência maior foi a minha mãe, a doença da minha mãe para mim... a 

melhor coisa que eu pude fazer na minha vida foi ter encarado o Alzheimer sendo voluntária.  

O entrevistado cita, como exemplo, a experiência com o processo da doença de 

Alzheimer da mãe e a forma como conseguiu lidar como essa situação: encarando a doença de 

uma forma leve e tratando sua mãe com carinho e atenção.         

Dar atenção à família também é enfatizada como a aplicação principal na vida pessoal 

de V3. Na fala apresentada abaixo, o entrevistado fez um paralelo entre a importância da 

atenção que despende aos pacientes que visita em suas atividades voluntárias e a atenção 

direcionada à sua família, em especial aos seus pais.  

Eu acho que na vida pessoal eu busco dar mais atenção à família, por que a atenção é importante 

no voluntariado a gente procura dar atenção a aquelas pessoas que a gente está atendendo. Então, 

eu procuro dar atenção para a família, buscar saber como as pessoas estão, buscar dar atenção 

para os meus pais, então eu acho que no pessoal é isso. 

A aplicação do aprendizado na vida pessoal de V14 está relacionada à atenção e aos 

cuidados com sua mãe e avó, como pode ser detectado no depoimento abaixo: 

Eu aplico, sim. Pessoalmente, por exemplo, hoje, hoje eu vivo uma situação de inversão de 

cuidados, digamos assim, então eu tenho uma mãe com 62 anos, que cuida de uma avó de 85 com 

Alzheimer. Então eu me coloquei num papel hoje, de cuidar, para que não falte atenção, para que 
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não falte carinho, para que não falte diálogo, essas coisas, para elas duas. [...] E hoje eu me sinto 

muito mais maduro para poder conversar de frente com a minha mãe, que antigamente, assim, a 

gente tem aquele respeito, aquela coisa toda, mas hoje eu me sinto mais assim, pessoalmente eu me 

sinto mais maduro.   

Nesse caso, o entrevistado afirma sentir-se mais maduro para lidar com essa situação 

pessoal em função de suas vivências e aprendizagens nas atividades voluntárias.  

Pode-se verificar, a partir dos relatos de V1, V2, V3, V7 e V14, que a aplicação da 

aprendizagem adquirida em suas vidas pessoais envolveu uma melhoria significativa em suas 

relações familiares. Todos eles, por meio das evidências apresentadas, obtiveram um ganho 

em qualidade na comunicação com seus familiares, no suporte, atenção e carinho prestados a 

eles, fazendo com que se sentissem mais confiantes, calmos e maduros nessas relações. 

O voluntário V6, ao relatar de que forma aprendeu a lidar com a timidez, destaca a 

existência de um ciclo, ou seja, o aprendizado no voluntariado é aplicado em sua vida, e 

aquilo que ele vivencia com sua família, no trabalho e com amigos, retorna ao exercício das 

atividades voluntárias: 

[...] Eu já fui dar palestra, eu nunca tinha dado palestra na minha vida! Eu lembro que uma vez eu 

fui numa faculdade e tinha umas quinhentas pessoas e eu nunca tinha dado palestra, e eu tinha que 

dançar ‘O desengonçado’, você imagina eu no palco? Quinhentos jovens de dezoito, vinte anos 

dançando ‘O desengonçado’?! É uma coisa que você fala “meu, não vou trazer isso na minha vida 

nunca”, ou melhor, eu nunca faria isso antes de ter aprendido a lhe dar com a minha timidez. Você 

traz muita coisa, você aplica muita coisa, na verdade você acaba aplicando, acho que serve pro 

trabalho, pra vida em família, com os amigos e no próprio trabalho voluntário, e o que você 

vivencia na família, no trabalho, com os amigos você consegue jogar de volta pro trabalho 

voluntário, acho que vira um ciclo, o que você aprende em um você vai levando pros outros...  

 

A aplicação na vida pessoal e profissional de V5 está relacionada ao fato de ser 

verdadeiro em todas as suas relações e atitudes (pessoais, familiares e profissionais). O 

entrevistado contou, no depoimento abaixo, que, ao ser verdadeiro consigo mesmo, tomou a 

decisão de mudar de carreira, e assim passou a agir com sinceridade com todos.  

Sim, sim, aplico bastante, acho que se eu não aplicasse, não faria sentido, não é? Não me levaria a 

nenhum tipo de reflexão. Para mim o primeiro grande impacto na minha vida pessoal foi mudar a 

minha carreira, não é? [...] Ao mudar de carreira, todos os dias eu procuro ser o mais verdadeiro 

possível, nas relações. Nas relações de trabalho, que para mim são amigos, nas relações com 

clientes, nas relações com outras organizações sociais, eu acho que esse é o melhor aprendizado 

que eu levo para a minha vida pessoal, tratar a tudo e a todos com sinceridade, só.      

O entrevistado V4 reputa ao exercício das atividades de voluntariado a aplicação do 

aprendizado de melhor comunicar-se com os outros, e assim ampliar as suas relações pessoais 

e sociais. O fato de ouvir mais as pessoas, demonstrando interesse genuíno por elas, sem 

qualquer interesse ou julgamento, facilita a comunicação, como citado pelo entrevistado. 
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Primeiro, aplico, senão não teria lógica... Um exemplo recente que eu estava conversando com 

vocês enquanto não estava gravando, por exemplo, o fato de eu ter viajado para Paraty nas minhas 

férias, sozinha, e de lá eu me comuniquei com pessoas daquela região... Eu contando, aliás, eu 

contando das atividades aqui, do Canto, isso facilitou também a comunicação com essa 

comunidade, com as pessoas [...] Eu acho que as pessoas precisam disso, só serem ouvidas. E ali eu 

estou voltando agora, a convite dessas pessoas, para festas, então eu atribuo isso ao trabalho que 

eu faço no Canto Cidadão, porque? Porque a gente desenvolve a ferramenta da comunicação, você 

falar com as pessoas e onde quer que você esteja, se você tiver uma boa comunicação, as pessoas 

vão te abrir portas [...] mas o único interesse real é de interagir com o ser humano, ou seja, 

independente de credo, de raça, de idade, de crença, qualquer coisa, então é? O Canto que me 

facilita, essa atividade do Canto, que eu posso comunicar com as pessoas, eu estou aprendendo 

cada vez mais essa ferramenta. (V4) 

 V8 também sinaliza no relato abaixo que aplica o aprendizado de ouvir mais o outro, 

seja na convivência com amigos ou no âmbito familiar, respeitando opiniões diferentes das 

suas: 

Isso, de você saber escutar os outros, da convivência com os meus amigos, tem pessoas que 

trabalham em recursos humanos (risos), tem pessoas que trabalham sozinhas, mas que têm uma 

forma de pensar, de dizer, são pessoas que têm uma religião diferente da minha, que pensa de uma 

outra forma, tem pessoas que têm filosofias diferentes e eu acabo ouvindo e eu aprendi muito isso. 

Me fez muito escutar o outro, aprendi muito a respeitar a opinião do outro, aprendi muito que a 

forma como o outro faz também pode ser boa, aprendi a olhar mais para dentro da minha família.      

A questão do saber ouvir também é destacada por V3, que diz que procura aplicar o 

mesmo comportamento que tem em um quarto de hospital em sua vida, ou seja, ouvir mais e 

falar menos: 

No profissional, eu acho que buscar ouvir as pessoas, que eu acho que no trabalho voluntário, esse 

trabalho, não é, do Canto, proporciona isso, porque às vezes a gente entra no quarto e não fala 

nada, só a pessoa fala, então eu acho que no profissional eu procuro aplicar isso. Procurar as 

pessoas e entender as pessoas, os motivos dela, o porque ela está fazendo aquilo, eu acho que 

buscar isso, ouvir o entendimento nas pessoas.  

O entrevistado V13 também diz que aplica o que aprendeu nas atividades voluntárias 

em sua vida profissional, ouvindo e respeitando a opinião dos demais, como exemplificado 

abaixo:  

No trabalho, na vida profissional, ouvir muito, muito, muito mais todos e respeitar a opinião de 

todos. Em uma reunião, esperar que todos falem e aí você falar na hora que você deve falar. Há um 

tempo atrás eu atropelava, a pessoa estava falando, eu ah, “mas eu acho que isso, isso e isso”, não 

tudo bem, você acha, espera ele falar e você fala depois, talvez a tua opinião é tão importante 

quanto a opinião dele, é tão importante quanto a sua e aí esse debate vai lá para frente, então eu 

torno a dizer que é esse tempo. 

O relato de V9 mostra que ele considera que, apesar de ainda ter bastante a aprender, 

melhorou a sua forma de lidar com as pessoas. Explica que passou a ser uma pessoa menos 

defensiva, ouvindo mais as pessoas e tentando lidar melhor com elas. Faz um paralelo de sua 

atuação nos hospitais e a sua vida fora deles, como ilustra o depoimento a seguir: 
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Uma das coisas que a gente aprende muito lá no hospital é o fato de saber ouvir, saber ouvir, 

porque a gente não está lá para falar, a gente está para ouvir, na maioria das vezes, não é? Como 

eu falei, que eu não consigo, eu sou muito defensivo, eu era, continuo sendo, ainda, é a minha 

dificuldade, lidar com pessoas. As atuações no hospital me ensinaram a ter um pouquinho mais de 

paciência. [...] Eu aprendi a ser um pouco mais paciente, ouvir mais as pessoas. Tanto no trabalho 

como em casa, também. Então esse lidar com as pessoas que me ensinou bastante, essa associação 

dos dois ambientes é muito verdadeiro, esse lidar com as pessoas. (V9)       

A aplicação do aprendizado de valorizar mais o que se tem e reclamar menos da vida, 

sendo mais gentil com o próximo e preocupando-se com a sociedade, é explicitada por V10.  

Na fala exposta a seguir, comenta que aplica, com mais frequência, a paciência em seu dia-a-

dia, e que nota uma evolução em sua maneira de lidar com o próximo:  

Ah, eu acho que não tem como falar que não aplica, quando você entra num trabalho voluntariado 

e aprende algumas coisas, não tem como não aplicar, não tem como não valorizar mais o que se 

tem. Por exemplo, ser um pouco mais gentil com as pessoas, ser menos grosseiro, de repente, com o 

próximo, mesmo que você se irrite, perca a paciência algumas vezes, perder menos vezes a 

paciência, ou se irritar menos. Cuidar um pouco mais daquilo que talvez não é o seu umbigo, se 

preocupar um pouco mais, se indignar cada vez que você está num carro e que um motorista joga 

uma lata de refrigerante pelo vidro, eu acho que você aprende a se indignar com esse tipo de coisa, 

a não praticar esse tipo de coisa, eu acho que você aprende um pouco mais a ser um pouco mais 

preocupado com a sociedade. Depois que você passa por essa experiência, você muda um pouco o 

seu modo de encarar as coisas, você valoriza mais as coisas. 

O quadro 7, a seguir, sintetiza o que foi aprendido no exercício das atividades 

voluntárias e a aplicação na vida pessoal e profissional dos entrevistados:  

 

Quadro 7: O que foi aprendido e aplicação na vida pessoal e profissional 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os resultados referentes ao que foi aprendido e aplicado na vida dos participantes 

desta pesquisa revelam a contribuição positiva do exercício das atividades voluntárias na vida 

desses indivíduos.  

  APLICAÇÃO DO QUE FOI APRENDIDO 

O QUE FOI APRENDIDO Vida pessoal Vida pessoal e profissional 

Ser mais confiante e seguro V1   

Enfrentar as adversidades da vida V2 

 Valorizar e aprimorar as relações 

familiares V3, V7, V14 

 
Lidar com a timidez  

 

V6 

Ser verdadeiro  

 

V5 

Melhor comunicar-se com o outro V4 

 
Ouvir o outro V8 V3, V13 

Melhorar contato com as pessoas  

 

V9 

Valorizar mais o que se tem  V10   
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4.7 O PAPEL DAS INTERAÇÕES SOCIAIS NO DESENVOLVIMENTO DA 

APRENDIZAGEM 

Depreendeu-se dos dados obtidos nas entrevistas que um dos temas mais expressivos 

para o processo de aprendizagem dos indivíduos voluntários refere-se à interação social, ou 

seja, a troca de experiências com as pessoas.  

Este item discorre sobre o papel de destaque assumido pelas interações sociais e está 

organizado em três temas: a importância da troca de experiências na atividade voluntária, de 

que forma ocorre a troca de experiências na atividade voluntária, a reflexão sobre as 

interações e experiências na atividade voluntária. 

4.7.1 A importância da troca de experiências na atividade voluntária  

Houve unanimidade entre as 15 respostas quanto à importância da troca de 

experiências para o exercício das atividades voluntárias. A fala de V1, a seguir, sintetiza tal 

afirmação:  

É que ela não é só importante, ela é inerente, se você faz uma atividade voluntária, qualquer que 

seja o teu público ou ambiente, a troca de experiência, ela vai acontecer. Eu acho que a gente vai - 

claro que é uma proposta - a gente tem uma proposta de fazer intervenção utilizando a linguagem 

do palhaço, alguma coisa que a gente aprendeu, mas o que sempre aconteceu comigo, é que eu 

sempre aprendi muito mais, que eu sempre absorvi muito mais informação de todos os contatos 

humanos com que eu tive até hoje, eu fiz por pouco tempo grandes amigos, eu escutei grandes 

histórias. (V1) 

Ao serem questionados sobre a importância da troca de experiências os depoimentos, 

revelaram-se peculiares, ressaltando aspectos como: a) a importância da troca com colegas de 

atuação e pacientes para a ampliação do aprendizado, b) a importância da qualidade da 

relação com o paciente a ser atendido, c) a importância de conhecer a experiência de colegas 

para estar mais bem preparado para lidar com situações difíceis no ambiente de atuação e d) a 

importância de saber a melhor forma de se posicionar em um atendimento. Os depoimentos de 

V5, V6, V10 e V12, a seguir, ilustram esses aspectos:  

Sim. Porque para mim é no diálogo que se constrói, não é, na reflexão que se constrói. Não é que se 

você fizer algo sozinho, não vai aprender, vai, só que eu acho, e é bem empirismo, mesmo, você vai 

demorar muito para aprender ou atingir o estado de reflexão que você não atingiria em dupla, ou 

em trio, em quarteto, enfim. E são pontos de vista diferentes. Então de uma forma que eu encaro 

aquele atendimento, a minha dupla encara de uma outra forma e ele me complementa na reflexão... 

E, um outro tipo de experiência para mim, que é o trabalho em grupo, porque se não for, não faz 

sentido, é juntamente com público atendido. Conforme eu falei, é você aprender com o próximo 

para mim é algo genial, você ouvir sobre a vida de um idoso e você ver o quanto ele errou e o 

quanto ele sabe que ele errou e o quanto ele está disposto a mudar, para mim, não tem aprendizado 
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maior do que esse para que você leve a sua vida. Eu acho que essa que é maior recompensa dos 

trabalhos dos Doutores, não é? É uma aula de Doutorado da vida com idoso e adulto. (V5) 

Sim. Na verdade, acho que não só pra esse tipo de atividade, mas acho que o nosso trabalho 

essencialmente ele tem essa característica de, o que a gente busca no hospital é justamente essa 

relação entre as pessoas, essa valorização das pessoas, das relações humanas... O termo 

“humanização” não é o mais adequado porque independentemente de qualquer situação, por mais 

que sejam duas pessoas ríspidas, já são humanas... Então, já está humanizando aquela relação... 

Acho que, o que se busca é tornar a relação mais saudável. Essa troca de experiência entre o 

paciente e a gente é muito importante... Essa troca de experiência, não, essa troca de informações... 

E a troca de experiência entre os voluntários pra você não cair na mesmice. O que é muito 

importante porque se não vira um trabalho automático, e se virar automático, você tende a não 

viver mais aquilo... Você vai no piloto automático. (V6) 

Eu acho que a troca de experiências é importante, você trocar com alguns colegas nossos, não é, 

porque alguns vivem experiências difíceis, então eu já tive oportunidade, por exemplo, de falar para 

pessoas que estavam começando como foi a experiência de ver um óbito. Eu já ouvi de pessoas mais 

antigas, antes de presenciar, eu já sabia como era visitar a ala de queimados, eu já sabia como era 

visitar a oncologia infantil, que são as duas situações mais difíceis que você encara, na minha 

opinião, dentro um hospital, queimados e oncologia infantil. Então é boa essa troca de experiência, 

para você, quer dizer, você só vai ter mesmo a sua reação quando você vivencia, mas você já sabia 

um pouquinho do que esperar. (V10) 

Muito. Porque é importante a troca de experiências?... Eu acho que é o que dá, é o que torna o 

trabalho valioso, tem que saber em que momento você está como amenizador, em que momento 

você está apenas como ouvinte, em que momento você tem que reverter um quadro, sabe? Não por 

uma questão de obrigação, mas eu acho que qualquer relacionamento interpessoal requer troca, 

sabe? Por que quando você se impõe, você não aprende nada, não é? (V12)  

Antonello (2011), em seus trabalhos, também identificou os benefícios positivos e a 

importância da aprendizagem que deriva da interação e outras formas de colaboração. 

Diferentes exemplos dos benefícios desse tipo de aprendizagem foram fornecidos, incluindo a 

melhoria de habilidades de comunicação, escuta, relacionamento interpessoal e empatia. As 

formas como ocorrem a troca de experiências na atividade voluntária serão apresentadas a 

seguir.  

4.7.2 De que forma ocorre a troca de experiências na atividade voluntária 

Com relação à forma, ao “como” a interação ou troca de experiências ocorre no 

exercício das atividades voluntárias e a como a riqueza das possibilidades foi apreendida em 

detalhes, seguem exemplos nos relatos a seguir. O entrevistado V2 explica que a troca inicia-

se no treinamento, por meio do “ouvir”, o que ocorre nos hospitais. Posteriormente, a troca 

passa a se dar por meio do “observar” a realidade nos hospitais, chegando ao momento de 

iniciarem suas atividades adotando as estratégias necessárias de acordo com cada situação 

vivenciada. O entrevistado ressalta, como já citado em outras passagens, que não há fórmulas 

prontas para cada interação, exemplificando as múltiplas possibilidades de troca com os 

pacientes, público alvo do trabalho voluntário: 
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É, eu acho que foram de diversas formas, durante o treinamento foi ouvindo, muito ouvindo os 

casos, eu acho que no hospital vendo, vendo a forma como as pessoas atendem, vendo os vários 

perfis de atendimento e eu sou muito observadora, eu gosto de ver a forma. Por exemplo, a forma 

da Paula é muito parecida com a minha, ela também é muito mais de ouvir, então ela chega... não 

chega fazendo estardalhaço, a gente chega na boa, “boa noite”, tal, sentindo, como está o ambiente 

no quarto e aí você vai sentindo as pessoas, vai vendo se aquela pessoa está muito cansada, se ela 

está a fim de falar ou não, se ela está a fim de ouvir, às vezes ela está a fim de ouvir, então a gente 

começa a contar da gente. Aí eu tenho o meu perfilzinho da Doutora Cotonete, eu começo a contar 

da Doutora Cotonete, como surgiu [...] Teve um paciente que pegou o violão, estava com o violão 

do lado, começou a cantar umas composições que ele tinha feito, sabe? Teve outro que começou 

mostrar foto, tem umas pessoas que pegam a Bíblia e querem rezar junto, tem outras que começam 

a contar sempre, a história da vida inteira, assim, começam a contar várias coisas e nossa, isso é 

incrível, porque você não precisa fazer absolutamente nada, só o fato de você estar parada ali, em 

silêncio, a pessoa... Tem gente que chora, não é? Que vê a gente e:”Nossa, que bom que vocês 

vieram, porque, puxa, eu não recebo visita há dias...” e aí começa a contar. Então eu acho que isso 

é que vai enriquecendo a sua forma de atuar, a sua forma de se preparar, aí você vai vendo que não 

tem muito preparo, sabe? Que cada caso é um caso, cada pessoa vai te observar de uma maneira. 

(V2) 

Para o entrevistado V3, a troca de experiências é um processo interno, de percepção e 

sentimento. Essa ideia corrobora o entendimento de Elkjaer (2008) de que a experiência inclui 

mais do que aspectos cognitivos, tais como pensamento e conhecimento, incorporando 

elementos que envolvem a emoção, a intuição e o próprio corpo:  

Eu acho que é mais uma coisa interna, mesmo, uma coisa de que o que eu sinto por aquela situação. 

Porque, às vezes uma conversa só, não traz, para mim não traz tanto essa experiência, eu acho que 

mais o que eu sinto mesmo daquela situação, do que uma conversa, do que alguma coisa. Eu acho 

que uma conversa traz alguma coisa, mas eu acho que a maioria é o que eu sinto, o meu olhar por 

aquilo. (V3)  

O fato de existir o interesse genuíno por conhecer outro indivíduo é destacado como o 

“combustível” para que realmente ocorra a troca de experiências. O entrevistado V6 explica a 

forma “como” ele entende que se dá a ocorrência da troca de experiências no exercício de 

suas atividades: 

Eu não sei se isso é “como”, mas é o condutor. Eu acho que você tem que estar aberto. Eu costumo 

dizer que eu realmente me interesso pelas pessoas de coração. No HSPM, por exemplo, eu 

encontrava muito morador de rua, porque ali tem um local onde eles dormem, tem um albergue e 

muitos dormem pela região na rua. Eu vejo um morador de rua e eu me interesso por ele, porque 

ele tem uma história de vida que o levou a estar naquele momento, naquele dia... E a minha história 

me levou a estar naquele hospital, naquele horário, naquele dia... Eu me interesso o porquê, o que 

ele viveu até ali pra chegar naquele momento, naquele hospital, de a gente poder se encontrar. Não 

me importa se tem gente algemada, não me importa se ele é um assassino, se ele é um... O que me 

interessa é que ele está ali e eu quero saber dele, eu quero conhecê-lo. Esse caminho de realmente 

querer conhecer a pessoa é o combustível pra essa troca de experiência. Eu quero saber, eu quero 

entender, eu quero realmente ter interesse em valorizar aquela pessoa porque ele viveu alguma 

coisa que o levou a chegar ali. Isso que eu acho que é gostoso de conhecer... (V6)                  

O interesse genuíno pelo outro também é expresso na forma de escuta, como relata 

V12. A questão de saber ouvir e ter sensibilidade para melhorar a qualidade da troca de 

experiências é descrita no depoimento a seguir:  
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Eu acho que a melhor forma de trocar experiência é saber ouvir, não é?... É saber ouvir, 

exatamente, às vezes você propõe uma coisa e é conduzida para outra e é mais legal, porque você, 

às vezes propõe uma brincadeira, um diálogo e aí quando você tem essa questão de observar o 

outro, para saber o que torna de repente aquela atividade mais confortável ou o que é legal falar, o 

que não é legal falar, porque é um ambiente onde as pessoas estão muito frágeis. Então, de repente, 

tentar fazer a pessoa lembrar da cidade natal dela pode ser uma coisa muito legal, de recobrar a 

memória da infância, mas pode ser que ela passou uma coisa muito ruim naquele lugar e ela não 

quer falar daquilo, ela quer falar do momento em que ela veio para São Paulo, do momento em que 

ela viajou para o Rio de Janeiro, entendeu? Então eu acho que a gente tem que ter muita 

sensibilidade para não tornar aquele contato invasivo. Então eu acho que uma forma de fazer, de 

conduzir a coisa legal é ouvir e ter essa sensibilidade para saber em que momento as pessoas estão, 

porque às vezes tem um que quer brincar muito, quer falar besteira e tem outro que quer ficar 

tranquilo ou não quer conversar naquele momento, eu acho que todos os momentos são válidos e aí 

a gente tem que ter essa sensibilidade. Então eu acho que essa questão de saber ouvir é muito 

importante, não é, no todo. (V12)                     

Além da troca de experiências que ocorre no ambiente hospitalar, os entrevistados 

também descreveram as formas de troca com os colegas voluntários. Dentre as principais 

formas mencionadas, muito presente e contemporânea, está a troca eletrônica de informações, 

por meio de emails, blogs, site da organização social ou redes sociais (tais como o Facebook). 

As falas de V7 e V10 ressaltam esse aspecto. Ainda relacionado à troca com colegas 

voluntários, foram lembradas, nos depoimentos de V8 e V10, as oportunidades que ocorrem 

nas reuniões periódicas promovidas pela organização social. As interações permeiam tanto os 

ambientes virtuais quanto os presenciais, possibilitando a troca de experiências: 

Ah, então, que eu sou internauta. E, coisas que me acontecem no hospital, então, eu publico uma 

foto, nunca de paciente, paciente sempre de costas, se possível; mas publico uma foto, relato 

alguma coisa que aconteceu no atendimento, alguma coisa que me emocionou, alguma coisa que me 

deixou triste, o meu primeiro óbito, eu botei no Facebook. Então assim, é o que eu falei: eu gosto de 

dividir tudo que me acontece. Porque as pessoas falam: “Ah, mas vai ficar falando de morte?”, 

não, mas são coisas que acontecem no hospital, a morte é algo que acompanha o hospital. Então 

assim, como é que eu reagi a aquilo? Como que foi para mim aquela experiência? Eu gosto de 

dividir, porque talvez com a minha experiência o outro passa a aprimorar o que eu passei. Então 

assim, eu publico no Face, eu mando emails... (V7)       

Ah, eu vou muito em reuniões, então tem as reuniões do Canto, eu vou. Eu participo de muitos 

grupos, então se tem oportunidade de estar junto, eu vou, eu converso, não é?[...] É mais mesmo 

durante as reuniões, é mais quando a gente se encontra lá no Canto, aí a gente vai, ou numa 

conversa informal com alguém de outro grupo, eu falo: “Nossa, eu posso fazer isso, eu posso fazer 

isso no meu trabalho”. Às vezes até mesmo, uma vez o Felipe Mello, dando entrevista numa 

televisão, eu até escrevi para ele: “Nossa, nesse momento eu estou vendo você fazendo uma 

entrevista, eu tive uma ideia super legal para poder fazer com o meu trabalho”, então é assim, não 

é nada diferente. (V8) 

Eu acho que são duas coisas, se a gente falar das experiências entre voluntários, eu acho que isso a 

gente faz no dia a dia, toda vez que a gente se encontra, seja num momento oficial do Canto 

Cidadão, ou num momento até de descontração, não tem como, toda vez que você está numa 

reunião com voluntários, surge alguma coisa, surgem momentos. [...] Fora isso a gente tem também 

através de site, a gente tem através de rede social, a gente tem sempre através de emails, então 

todas as turmas têm o seu email de turmas, nós temos um email chamado doutorescidadãos, onde 

todo mundo que vive algumas experiências posta e mandam esse email para todo mundo. Então, 

regularmente temos depoimentos de outros Doutores, eu acho que todo mundo que vive uma 
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situação diferente, uma situação específica acaba tendo essa iniciativa de divulgar e de mostrar 

isso para os outros. (V10)                  

A continuação da fala de V10 finaliza as formas de interação e troca de experiências 

relatadas pelos participantes, acrescentando que essa se dá em um nível que transcende a 

atividade voluntária em si. A troca que ocorre entre os voluntários, pacientes e profissionais 

da saúde impacta e soma-se à vida de cada um deles, sendo os voluntários considerados os 

maiores beneficiados pela experiência, como mostra o relato a seguir: 

E no dia a dia no hospital, eu acho que aí a troca de experiência é basicamente assim, a gente leva 

alguma coisa, tenta levar um pouco de alegria para aquelas pessoas e eu acho que o a gente 

deveria sair, ou a gente sai sempre levando mais do que a gente leva. Eu acho que a gente leva, 

entra ali dentro tentando levar alegria, tentando levar um pouco de conforto, mas no dia a dia e no 

contato com aqueles pacientes, a gente sempre leva mais, sai com mais coisa, a gente sempre sai 

com confiança, esperança... Os pacientes e os profissionais dos hospitais nos dão muito mais do que 

o que a gente leva para eles, só que eles não sabem que estão fazendo isso, nos dão mais, acho que 

essa troca já não é uma troca de experiência de voluntariado, é uma troca de experiência de vida e 

que também é muito importante. (V10)          

O conjunto dos relatos dos participantes desta pesquisa confirmou que a interação 

social expande a noção de aprendizagem, incluindo a desenvolvimento humano e a criação de 

identidade, como defende Elkjaer (2004). 

Camillis (2011), em seu estudo sobre aprendizagem informal, comenta que a interação 

dos entrevistados com outras pessoas proporcionou aprendizagem, pois houve contribuição de 

informações, conhecimentos, ideias e pontos de vista que os auxiliaram a se modificar e a 

modificar os outros também em suas atitudes. 

A importância da interação social, a troca de experiências e a forma como ocorrem foi 

esclarecida e evidenciada a partir dos depoimentos dos participantes da pesquisa. Além desses 

aspectos, também foi indagado aos indivíduos voluntários se eles refletem sobre essas 

experiências, e quais seriam essas reflexões. Assim, no item a seguir, coloca-se o foco no 

papel da reflexão no processo de aprendizagem desses voluntários. 

4.8 O PAPEL DA REFLEXÃO NO DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM 

As interações sociais e experiências vivenciadas na atividade voluntária geram nos 

indivíduos diversas reflexões a respeito do que está sendo aprendido. A reflexão, identificada 

como um dos processos de aprendizagem apresentados anteriormente, será destacada neste 

último subitem em função do papel relevante que possui no referencial teórico adotado e nos 

resultados encontrados no campo. 
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Refletir sobre os limites do outro é o principal aspecto citado nos depoimentos de V8 e 

V13. V8 fala que reflete e busca entender o que espera de uma determinada situação, 

considerando o limite do outro e o momento no qual se encontra. V13 explica que, em razão 

da correria do dia-a-dia e a falta de controle das pessoas, reflete sobre a necessidade de ter 

paciência e respeito pelo próximo. Os relatos a seguir demonstram essas reflexões: 

Então o trabalho voluntário para mim, não é só chegar ficar cinco minutos com o paciente, 

conversar e ir embora, não. Eu começo a analisar a situação daquele paciente, se ele não está a fim 

de conversar comigo [...] Então, assim, me ajuda a refletir limites, o que eu quero resolver, que 

situação que eu estou passando e você começa a entender o outro, você começa a se colocar, assim, 

“Será que eu sei realmente o que aquela pessoa está passando?” [...] Então tudo isso me faz 

refletir. (V8) 

Reflito bastante. O mundo está corrido hoje, o mundo está corrido hoje, essa é uma reflexão que as 

pessoas tem pressa, não é? De fazer tudo, elas querem resolver tudo ao mesmo tempo. O mundo 

está perdido hoje, também, as pessoas às vezes não têm controle de si mesmas, como eu tenho que 

ter mais paciência com as pessoas, não é? A forma de ouvir, também, as pessoas, porque cada um 

vive de uma forma, numa região, uma cultura, uma raça, então a gente acaba não percebendo, tem 

muita gente que não tem essa percepção, o voluntário me deu essa percepção... Cada um tem o seu 

tempo, eu tenho que respeitar o seu tempo, se a gente parar para pensar, tem gente que não respeita 

tempo de ninguém, então isso me ajudou muito, muito. (V13) 

A reflexão sobre os próprios erros e o que é possível melhorar a partir deles são 

relatados por V9: 

E aí no final do dia, eu, em casa, eu paro, e penso, pô, aonde que eu errei? Bom, eu errei fazendo 

isso, fazendo isso, fazendo isso. Então eu vou trabalhar para que isso não aconteça novamente. 

Lógico que isso vai acontecer, mas talvez começa a diminuir as vezes que isso vai acontecendo, 

entendeu? Mas essa avaliação no final do dia de atuação eu sempre gosto de fazer comigo mesmo, 

em oração, em momento meu, mesmo.  

Para V9, é importante ter um momento para refletir sobre as falhas do seu dia-a-dia, e 

assim tentar trabalhar para diminui-las ou para que não ocorram novamente. 

O entrevistado V5 afirma refletir sobre a brevidade da vida sempre que finaliza sua 

atuação como voluntário aos domingos. Faz um paralelo sobre essa brevidade e sobre a 

necessidade de viver de forma plena para que a vida tenha sentido: 

A reflexão é de o quanto a gente é pouco, não é? Na verdade, o quanto a gente é nada, o quanto a 

gente pode, sei lá, ter um acidente, falecer no dia seguinte, acabou, ou seja, a necessidade que você 

precisa todos os dias, de você construir relacionamentos e de construir o seu modo de viver, a sua 

missão, o que te faz feliz, eu acho que essa reflexão é muita pesada, que eu sinto todos os domingos 

e eu vou para casa pensando nisso. Eu preciso fazer algo que realmente me faça pleno, porque se 

eu não fizer isso, para a minha vida, não tem sentido. 

Os depoimentos de V10 e V14 têm como essência da reflexão saber valorizar o que se 

tem e entender que é possível ser feliz com pouco, seguindo com motivação e garra diante dos 

problemas da vida: 
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Eu penso muito sobre essas coisas, que eu até citei exemplos, eu acho que o quanto a vida da gente 

às vezes é, a gente reclama, o famoso reclamar de barriga cheia, a reflexão é mais ou menos assim: 

puxa, eu estou numa situação tão diferente, não é? Às vezes você se depara com algum problema e 

você desanima e você reclama e você quer desistir, eu acho que se você pensar um pouquinho 

durante dez segundos no que você já viveu dentro do hospital, você muda isso, você se anima e você 

consegue seguir em frente com motivação, com ânimo, com força, eu penso bastante nisso. Acho 

que eu penso menos do que gostaria, gostaria que essas coisas às vezes fizessem mais parte do meu 

dia a dia, essa garra, essa força que alguns têm lá dentro. Mas eu sou um ser humano também, às 

vezes não consigo. Mas quando eu consigo praticar isso é sempre muito bom. (V10) 

Sim, muito. Na verdade, assim, eu penso muito em valores, aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, 

aquilo que eu mereço, a intensidade que eu dou nas coisas, aos fatos, a tudo isso. Quando você faz 

um trabalho desse, você passa a não se achar o centro das atenções, o centro do mundo e você não 

têm o maior problema, não tem a maior doença, não vive o maior drama, na verdade, você é só 

mais um, num contexto, não é? E o trabalho te dá essa oportunidade de você trocar experiências, de 

você aumentar esse seu mundo, a sua noção de sociedade, de mundo, de ser humano, na verdade. 

[...] E mais do que isso, é você entender que você é feliz com muito pouco... Mas eu me considero 

não o melhor, nem nada, que ninguém, mas eu me sinto um privilegiado por fazer um trabalho que 

me traga tanta coisa, assim, que eu dei um tantinho meu, um tempo meu, uma dedicação, isso me 

traga demais, de volta, assim. Então, são aprendizados muito grandes, eu, hoje, me sinto uma 

pessoa mais aberta com outros valores, um pouco mais simples, mas com valores mais importantes, 

assim, eu dou valor para outras coisas, eu enxergo as pessoas de uma outra forma, acho que é mais 

ou menos isso, então vale refletir por isso. (V14) 

Para V14, o trabalho voluntário estimula sua reflexão de que ele não é o centro do 

universo, nem tem as maiores dificuldades, mas que é parte de um contexto, aumentando a 

assim a noção de seu papel na sociedade. Complementa afirmando que, hoje, possui valores 

mais simples e importantes. 

Os resultados encontrados no campo mostram que os momentos de reflexão ocorrem 

logo após a atuação dos voluntários, ou seja, ao final de um dia de trabalho, em decorrência 

das experiências ali vivenciadas. Assim como propõe Elkjaer (2004), é possível dizer que as 

entrevistas analisadas também mostram que a consciência da experiência, por meio da 

reflexão, constitui-se em elemento gerador da aprendizagem. A autora ressalta que refletir 

estabelece as conexões necessárias para que o indivíduo compreenda e possa prever as 

consequências de suas ações, tanto para o grupo em que está inserido quanto para si mesmo, 

como agente da ação, o que pode ser observado em todos os relatos apresentados. 

As reflexões descritas pelos participantes nesta pesquisa possuem ainda um caráter 

diferenciado, pelo fato de incluírem o contexto social da reflexão, como sugere Mezirow 

(1998). Para esse autor, quando a reflexão crítica tem por objeto uma premissa ou pressuposto 

da vida do indivíduo, há uma abstração diferenciada com maior potencial de efetuar uma 

mudança no modelo de referência existente. Os depoimentos confirmam que a reflexão sobre 

os hábitos mentais e pontos vistas estão presentes, envolvendo mais do que o simples exame 

cognitivo da experiência. 
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Assim, o papel da reflexão no desenvolvimento da aprendizagem dos indivíduos 

voluntários revela como resultados significativos a ocorrência de transformações pessoais e 

sociais, de modo que, a partir das próprias ações, eles possam reconstruir o contexto no qual 

estão inseridos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nesta seção são retomados os principais resultados alcançados neste estudo, os quais 

foram descritos e analisados no item anterior, com o intuito de responder à questão de 

pesquisa e aos objetivos que direcionaram esta investigação. Por fim, indicam-se as limitações 

deste trabalho e as sugestões para o desenvolvimento de novas pesquisas. 

Esta pesquisa buscou compreender o que e como os indivíduos voluntários aprendem e 

a forma como aplicam tais aprendizagens em suas vidas pessoais e no trabalho. A partir do 

objetivo central estabelecido foi iniciado o trabalho de campo que levou a um processo de 

descobertas e esclarecimentos sobre este fenômeno de aprendizagem buscando-se interpretar 

as respostas obtidas a partir de um referencial teórico que explorou os conceitos de 

aprendizagem transformadora, aprendizagem social e aprendizagem formal e informal.  

Retomando-se os resultados encontrados é possível considerar que o ponto de partida 

do estudo foi examinar os motivos que levam os indivíduos a voluntariar. Em relação a este 

aspecto pode-se identificar que o voluntariado oportuniza a aquisição de aprendizagem aos 

indivíduos que exercem esta atividade, seja por motivos altruísticos ou não. Constatou-se que 

apesar de não ser o motivo primário, a aprendizagem é intrínseca ao exercício das atividades 

voluntárias. 

Também foi verificado que o tipo de atividade voluntária examinada neste trabalho 

mostra a necessidade de um processo de formação e preparo peculiares dado o ambiente 

delicado em que ocorre. Para exercer o trabalho voluntário em hospitais, utilizando-se da 

figura do palhaço, os indivíduos passam por um processo de formação que prevê atividades 

relacionadas ao desenvolvimento da cidadania até atividades lúdicas para desinibição.  

Considerando-se as características desse processo formativo pode-se afirmar que ele 

envolve tanto a aprendizagem formal estruturada (proporcionada ao longo do treinamento 

teórico recebido) quanto a aprendizagem informal que se desenvolve durante a realização do 

trabalho voluntário (a partir das atividades monitoradas no campo). É importante também 

destacar que o enfrentamento da rotina única de cada hospital visitado e da interação com o 

público comporta um alto grau de improviso e revela elementos da aprendizagem informal e 

da aprendizagem transformadora proposta por Mezirow. Assim, nesta pesquisa a 

aprendizagem informal dos voluntários ocorreu naturalmente, como parte do trabalho, 

envolvendo, inclusive, certo grau de consciência do aprendiz como explica Antonello (2011). 

Já a presença da aprendizagem transformadora é revelada uma vez que as situações 
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vivenciadas pelos voluntários no hospital exige deles a integração dos três domínios da 

aprendizagem: técnico (baseado no conhecimento empírico), prático ou comunicativo 

(apoiado nas interações) e emancipatório (relacionado a forma como o indivíduo vê a si 

mesmo e a suas expectativas sociais).  

Evidenciou-se também como aponta a literatura, que as aprendizagens formal e 

informal se manifestam de forma entrelaçada e ocorrem a partir das experiências de vida dos 

indivíduos (MARSICK;WATKINS, 2001). 

Em relação ao cumprimento do primeiro objetivo específico do estudo, cuja 

preocupação era identificar, descrever e analisar os processos de aprendizagem individuais 

que este grupo de voluntários utiliza, alguns aspectos merecem ser destacados. Embora a 

perspectiva psicológica da aprendizagem afirme que os processos de aprendizagem informal 

variam de acordo com o contexto, alguns dos processos encontrados neste estudo também 

estão presentes em outros estudos nacionais sobre o tema.  

Assim “aprender por observação” foi um processo fundamental na formação dos 

indivíduos que ressaltaram a importância de observar os colegas mais experientes – os 

monitores, como também os demais colegas de atuação. Ferreira (2012), afirma que os 

indivíduos se inspiraram de forma deliberada em outros profissionais, nos quais viram a 

oportunidade de aprender com alguém com maior experiência que eles. “Aprender a partir da 

reflexão” foi outro processo identificado neste trabalho. Assim como Antonello (2011) 

explica que, muitos dos métodos de aprendizagem, identificados e descritos em seus estudos, 

precisam da reflexão como um elemento fundamental para transformar uma experiência em 

aprendizagem. “Aprender a partir da experiência – na prática” e de maneira não 

institucionalizada, foi processo descrito pelos voluntários caracterizando a ocorrência da 

aprendizagem informal de acordo com Marsick e Watkins (2001). Foi afirmado também que 

não há aprendizagem sem que haja a interação com as pessoas, definindo o processo 

“aprender a partir da interação com outros”, corroborando Elkjaer (2004), quando afirma que 

a interação social expande a noção de aprendizagem incluindo o desenvolvimento humano e a 

criação de identidade. O último processo identificado foi a “Aprendizagem Autodirigida”. 

Para Camillis (2011), o fato de o indivíduo gostar do que faz, afirmando que seu trabalho tem 

um sentido que não é apenas financeiro, mas de realização pessoal, motiva este tipo de 

aprendizagem.  

Foram explorados também os aspectos que facilitaram e as dificuldades no processo 

de aprendizagem dos voluntários. Verificaram-se os seguintes elementos como facilitadores: a 

determinação, vontade, querer fazer; personagem e improviso; interação com as pessoas e o 
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preparo para o desenvolvimento das atividades. Como principais dificuldades identificadas 

destacaram-se: aprender a lidar com a rejeição; aprender a superar a timidez; aprender a lidar 

com a morte; dar continuidade às atividades voluntárias e a adaptação ao ambiente hospitalar. 

Os resultados referentes ao segundo objetivo específico da pesquisa, relacionado à 

descrição e análise do papel das interações sociais no ambiente onde ocorrem as atividades 

voluntárias, expandem a noção de aprendizagem, incluindo o desenvolvimento humano e a 

criação de identidade, como afirma Elkjaer (2004), já que a passagem do caráter puramente 

cognitivo para o social faz com a aprendizagem seja compreendida como a construção de 

comunidades de prática, em que os indivíduos como seres sociais constroem sua compreensão 

pela participação nas práticas organizacionais. A interação dos entrevistados com os diversos 

públicos-alvo das atividades voluntárias (profissionais da saúde, pacientes, acompanhantes e 

os próprios colegas voluntários) revelou ainda que a troca de experiências se dá em um nível 

que vai além da atividade em si, impactando e somando elementos positivos à vida de cada 

um deles. 

O terceiro e último objetivo específico buscou identificar, descrever e analisar “o quê” 

eles aplicam, daquilo que foi aprendido, em suas atividades formais e informais de trabalho. 

Este talvez tenha sido um momento enriquecedor do trabalho para os participantes, pois 

forneceu à eles a possibilidade de realizarem reflexões e discussões a respeito das 

experiências vivenciadas e que tiveram efeitos em seus comportamentos e relações pessoais e 

profissionais. 

É importante aqui relembrar que para Mezirow (1994) a compreensão mais clara da 

experiência é alcançada por meio da fala com os outros, permitindo que o indivíduo faça um 

exame das evidências pesando os argumentos (seja a favor ou contra) e avaliando criticamente 

seus pressupostos. A realização das entrevistas, portanto, oportunizou aos sujeitos não apenas 

refletir criticamente, mas contribuiu para que fosse obtido um melhor julgamento da 

experiência do voluntariado em suas vidas.  

Embora a aplicação do que foi aprendido tenha sido focada na vida pessoal e/ou 

profissional dos voluntários, os resultados demonstram que as aprendizagens ocorrem de 

forma entrelaçadas, oportunizando primordialmente aspectos comportamentais e atitudinais 

em detrimento de uma habilidade específica, de caráter técnico. 

A prática das atividades voluntárias oportunizou aprendizagens relativas ao campo 

pessoal e das relações humanas e sociais. Verificou-se que o voluntariado desencadeou e 

promoveu aprendizagens transformadoras, segundo propõe Mezirow (1998). Os exemplos das 



98 

 

mudanças relatadas pelos indivíduos incluíram sentimentos e sensações vividas durante o 

exercício das atividades. 

Os quadros de referências compostos pelos esquemas de significado e pelas 

perspectivas de significado passaram por mudanças, como demonstram os relatos desses 

indivíduos que afirmaram ter aprendido a ser mais confiantes, a enfrentar as adversidades da 

vida, a valorizar e aprimorar as relações familiares, a lidar com a timidez, a ser verdadeiro, a 

melhorar o contato com as pessoas e a valorizar mais o que tem, comunicando-se de maneira 

mais efetiva e ouvindo melhor o outro. 

Tais aprendizagens revestem-se de um caráter transformador, envolvendo uma 

mudança fundamental na forma como o indivíduo vê a si mesmo e o mundo em que vive, 

como propõe Mezirow (1998), sendo os próprios voluntários, os maiores beneficiados pela 

experiência. 

Por fim, mas não menos importante, o estudo também destaca o papel diferenciado 

que a reflexão crítica exerceu sobre as aprendizagens dos indivíduos a partir das experiências 

vivenciadas, levando-os a pensarem sobre si mesmos, ao invés de agirem baseando-se em 

quadros de referências de terceiros, conforme destaca Mezirow (1998). 

Conclui-se assim que a experiência do voluntariado pode ser um recurso efetivo de 

desenvolvimento pessoal e profissional que promove a aprendizagem não apenas do indivíduo 

que o exerce, mas de todo o entorno e contexto social em que está inserido. Neste sentido, é 

possível ainda dizer que os dados confirmam a ideia de aprendizagem social de Elkjaer (2004) 

que ressalta que a experiência por si só não representa a ocorrência de aprendizagem. Para a 

autora é necessário que as experiências resultem em mudanças no contexto e na maneira 

como os indivíduos se relacionam com o mundo, servindo como base para guiar ações e 

reflexões futuras. A experiência de aprendizagem inclui mais do que aspectos cognitivos, tais 

como pensamento e conhecimento, mas também emoção, intuição e o próprio corpo. Como 

Mezirow (1998), Elkjaer (2003) entende que ‘o que’ se aprende, surge a partir de uma 

experiência gerada por uma situação de incerteza para a qual busca-se encontrar uma solução, 

fazendo uso do pensamento reflexivo. 

Como principal limitação deste estudo, está o fato do estudo estar focado em 

indivíduos que se dedicam a um tipo específico de voluntariado. Isto leva à indagação a 

respeito de quais motivos e processos de aprendizagem seriam identificados em trabalhos 

voluntários de outra natureza como, por exemplo, organizações voltadas para a preservação 

do meio ambiente, para a educação de jovens e crianças, entre outras. Assim, estudos futuros 
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abarcando outros tipos de voluntariado poderiam ampliar a compreensão sobre o tema 

fornecendo elementos para pesquisas de caráter comparativo.  

Além disso, o estudo aqui apresentado esteve focado no nível individual, embora os 

sujeitos pertençam a uma mesma ONG. Assim, a investigação realizada não aprofundou o 

exame do papel da ONG, que representa um contexto organizacional específico, nos 

processos de aprendizagem dos voluntários e nos aspectos que facilitam tais aprendizados ou 

trazem dificuldades para a sua concretização. Acredita-se que um olhar mais demorado sobre 

esta questão deveria ser adotado em estudos futuros, inclusive valendo-se das ideias de 

Strauss (apud ELKJAER, 2004,2008) que sugere que as organizações e os locais de trabalho 

sejam estudados como mundos sociais. 
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APÊNDICE A – Roteiro Semi-Estruturado De Entrevista 

 

1. Identificação do voluntário 

1.1 Nome 

1.2 Idade 

1.3 Sexo 

1.4 Estado Civil 

1.5 Filhos (quantos, idade, sexo) 

1.6 Formação / Escolaridade 

1.7 Ocupação 

 

2. Perfil do voluntário 

2.1 Há quanto tempo exerce atividades voluntárias no Canto Cidadão?  

2.2 Você já fez ou ainda faz trabalho voluntário em outras instituições? 

2.3 Qual é a freqüência de sua atuação (quantas vezes ao mês)? E em quais lugares? 

2.4 Você atua sozinho ou em grupo? 

  

3. Quais foram os motivos que o levou a buscar este tipo de trabalho? 

 

4. Como é a rotina no seu trabalho voluntário no Canto Cidadão, como Doutor Cidadão? 

 

5. Como você aprendeu tudo isso? E com quem você aprendeu? Você pode me dar 

exemplos? 

 

6. Como foi a sua preparação formal para este trabalho? Houve treinamento? 

 

7. Além do que foi aprendido formalmente, o que mais você precisou aprender? De que 

forma você aprendeu? 

 

8. Para o exercício da atividade voluntária a troca de experiências é um elemento 

importante? Porque é (ou não) importante dentro deste tipo de atividade? 

 

9. De que forma (como) você troca experiências no exercício das atividades voluntárias? 

 

10. Me dê alguns exemplos de experiências que você considera que contribuíram para o 

seu aprendizado enquanto Doutor Cidadão.   

 

11. Você reflete sobre estas experiências (pensa sobre o que viveu)? Se sim, quais são as 

suas reflexões (pensamentos)? 

 

12. Dentre as atividades que você exerce com Doutor Cidadão, quais foram as suas 

maiores dificuldades? 

 

13. Dentre as atividades que você exerce com Doutor Cidadão, quais foram as que 

facilitaram a sua aprendizagem? 
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14. Você aplica/usa o que foi aprendido no voluntariado em sua vida pessoal e 

profissional? Se sim, como? Me dê alguns exemplos? Se não, porque não aplica/usa? 

 

15. O que mudou em sua vida pessoal com o voluntariado? Você pode me dar exemplos? 

 

16. O que mudou em sua vida profissional com o voluntariado? Você pode me dar 

exemplos? 

  

17. Existe alguma coisa a mais que você considere interessante, e que gostaria de contar 

sobre as suas aprendizagens como voluntário?   
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APÊNDICE B – Template Versão Final 

 

Template Versão Final 

(Base de Construção: Objetivos da Pesquisa e Roteiro de Entrevista) 

1. Perfil dos Sujeitos               

 

1.1. Idade 

       

 

1.2. Estado Civil 

       

 

1.3. Sexo 

        

 

1.4. Escolaridade 

       

 

1.5. Ocupação 

       

 

1.6. Tempo que exerce atividades voluntárias no Canto Cidadão 

  

 

1.7. Trabalho voluntário em outras instituições 

    

 

1.8. Frequência de atuação 

      

 

1.9. Atuação: sozinho ou em grupo 

     2. Motivos que o/a levou a buscar este tipo de trabalho         

 

2.1. Vontade de fazer 'algo maior' que enobrece a alma 

   

 

2.2. Vontade de fazer algo diferente da área de atuação profissional 

  

 

2.3. Querer fazer algo e ser exemplo para os demais 

   

 

2.4. Busca de algo que dá mais significado a vida, algo que nutra a alma 

  

 

2.5. Busca de algo que valorize a interrelação com as pessoas, que não seja apenas para você 

 

2.6. Construir algo para a sociedade a partir de uma visão positiva e alegre da vida 

 3. Processo de formação e rotina do trabalho voluntário         

 

3.1. Como chegou até a Organização Social 

    

 

3.2. Processo de Seleção 

      

 

3.3. Treinamento formal 

      

 

3.4. Monitoria 

       

 

3.5. Credenciamento para início das atividades voluntárias ("Formatura") 

 

 

3.6. Rotina e atividades no hospital 

     4. Processos de aprendizagem individual utilizados para desempenho das atividades de voluntariado  

 

4.1. Aprender por observação 

      

 

4.2. Aprender a partir da reflexão 

     

 

4.3. Aprender a partir da experiência / na prática 

    

 

4.4. Aprender a partir da interação com outros (colegas, pacientes, profissionais saúde, etc) 

 

4.6. Aprender por meio da busca de informações / leituras (autodirigida) 

 5. Facilitadores e diculdades no processo de aprendizagem das atividades de voluntariado    

 

5.1. O que facilitou o processo de aprendizagem  

    

 

5.2. O que dificultou o processo de aprendizagem 

    6. O que os indivíduos aprendem e aplicam a partir da aprendizagem na experiência voluntária 

 

6.1. O que foi aprendido no exercício das atividades voluntárias  

  

 

6.2. Aplicação do que foi aprendido na vida pessoal e profissional 

  7. O papel das interações sociais no desenvolvimento da aprendizagem       

 

7.1. A importância da troca de experiências na atividade voluntária 

  

 

7.2. De que forma ocorre a troca de experiências na atividade voluntária 

  8. O papel da reflexão no desenvolvimento da aprendizagem         

 


