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Resumo 

 

 

O estudo proposto teve como objetivo geral compreender como os coordenadores 
administrativos de uma instituição de ensino aprendem e mantêm suas competências 
profissionais, que estratégias utilizam e quais fatores funcionam como facilitadores ou 
barreiras para essa aprendizagem. A pesquisa pertence à categoria de estudos de métodos 
mistos, tendo duas etapas na coleta de dados, a primeira quantitativa com utilização de 
questionário, teve a finalidade de identificar as estratégias de aprendizagem que são utilizadas 
pelos coordenadores e classificá-los de acordo com o uso de cada estratégia;  após a 
classificação, foram selecionados para a etapa qualitativa os coordenadores com maiores e 
menores médias nas estratégias cognitivas e comportamentais. As estratégias foram 
mensuradas por um instrumento criado por Pantoja (2004) e adaptado por Conte (2011). Os 
indivíduos pesquisados são 60 coordenadores administrativos de uma instituição de ensino, os 
dados da parte quantitativa foram analisados pela modelagem em equações estruturais com 
estimação por mínimos quadrados parciais, a parte qualitativa foi analisada por meio da 
análise textual interpretativa baseada em Flores (1994). O estudo possibilitou o entendimento 
das estratégias mais usadas pelos coordenadores e também da razão que leva ao uso de cada 
estratégia.  

 

Palavras-chave: Aprendizagem informal. Estratégias de aprendizagem informal. 
Competências. Média gerência. Métodos mistos. 

  



Abstract 
 
 
The proposed study aimed to understand how the administrative coordinators of an 
educational institution learn and maintain their professional skills, strategies to use and what 
factors act as facilitators or barriers to that learning. The research belongs to the category of 
mixed methods studies, taking two steps in data collection, the first to use quantitative 
questionnaire, aimed to identify learning strategies that are used by coordinators and classify 
them according to use of each strategy; after the classification were selected for the qualitative 
stage coordinators with higher and lower averages in cognitive and behavioral strategies. The 
strategies were measured by an instrument created by Pantoja (2004) and adapted by Conte 
(2011). Individuals surveyed are 60 administrative coordinators of an educational institution, 
the quantitative data were analyzed by structural equation modeling with partial least squares 
estimation, the qualitative part was analyzed by the interpretive textual analysis based on 
Flores (1994). The study enable the understanding of the strategies used by coordinators and 
also the reason for the use of each strategy.  

 
Keywords: Formal learning. Informal learning strategies. Skills. Middle managers. Mixed 
methods. 
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1. Introdução 
 

No cenário de competição global para serem bem sucedidas, muitas empresas 

precisam cada vez mais de diferenciais, e é nesse contexto que o construto competência 

tomou destaque no mundo organizacional.  

Segundo Bitencourt (2013), o trabalho não é simplesmente um conjunto de tarefas 

associadas a um cargo, mas o prolongamento direto do elemento pessoa, que constitui as 

competências organizacionais, mediante uma situação profissional cada vez mais mutável e 

complexa, em que o imprevisto é também cada vez mais comum e rotineiro. E é nesse 

contexto de transformações e incertezas no ambiente externo à organização que a noção de 

competências emerge como fundamental e no qual o elemento pessoa está integrado. 

O profissional é um importante fator de diferencial competitivo, com capacidade de 

criar soluções rápidas, inovadoras e eficientes e, ainda, com potencial para um aprendizado 

abrangente e constante, não se limitando mais aos aspectos técnicos, mas também 

apreendendo aos culturais e globais, para fazer frente às problemáticas do mundo 

contemporâneo. 

A boa formação acadêmica é importante para levar um profissional a um cargo de 

chefia, mas não é o suficiente para mantê-lo nessa posição, pois as ações, mais do que as 

palavras, ganham peso quando se ocupa um lugar de liderança dentro de uma equipe e, muitas 

vezes, a prática do líder cria o comportamento que se dissemina pela empresa. 

Trabalhos como o de Bitencourt (2001) e D’Amelio (2001) relacionam os construtos 

aprendizagem e competências, cujas lacunas apontadas mostram a necessidade de novos 

estudos para aprofundar o conhecimento sobre os temas. 

Bitencourt (2001) aborda as resistências relacionadas aos aspectos que remetem à 

postura gerencial e ao relacionamento no ambiente de trabalho. A autora apontava a 

existência de poucos estudos na literatura abordando a relação entre aprendizagem e 

competências; ainda de acordo com a autora, predominam as pesquisas no nível 

organizacional e quando há estudos individuais, geralmente, eles são focados na alta gerência. 

Não se encontram nos estudos brasileiros, dentro da amostra analisada na base Spell, 

pesquisas com a média gerência, objeto deste estudo. 

 Em seu trabalho, Bitencourt (2001) identificou e caracterizou a gestão de 

competências gerenciais analisando a contribuição de elementos de aprendizagem 
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organizacional nesse processo, por meio de exploração das práticas em organizações do Rio 

Grande do Sul (Brasil) e em Queensland (Austrália). 

Como sugestão de pesquisa futura, Bitencourt (2001) destacou a questão das práticas 

formais versus práticas informais – a tendência e predisposição das empresas brasileiras em 

reforçar a informalidade não apenas em suas relações, mas também nas rotinas de trabalho e 

nos sistemas de gestão. 

Em estudos mais recentes, Bitencourt (2013) aponta que para que a organização possa 

ter um desempenho mais eficaz, é importante o desenvolvimento das competências de seus 

colaboradores, agregando valor não somente a essas pessoas, mas também – de forma direta e 

indireta – à empresa.   

Antonello e Godoy (2009) destacam que pouco se examina sobre as práticas informais 

de aprendizagem nas organizações, embora elas tenham sido elencadas, em diversos estudos 

nacionais, como facilitadoras da aprendizagem organizacional. 

Conte (2011) relata que até poucos anos atrás, os estudos sobre estratégias de 

aprendizagem estavam somente na área de educação e psicologia e apenas citavam – quando 

o faziam – as organizações.  

Apesar de a temática ser atual, existe pouca investigação do assunto, assim, este 

estudo pode contribuir para o entendimento da questão no mundo corporativo. Além disso, de 

uma perspectiva mais pragmática, ele pode oferecer subsídios para o planejamento de 

programas de desenvolvimento para os profissionais pesquisados. 

D’Amelio cita Ruas (2007) para assinalar que os cursos de formação não conseguem 

assegurar entre os gerentes a transposição dos saberes adquiridos no trabalho, tendo-se como 

decorrência a dicotomia entre teoria e prática e a consequente instalação de uma lacuna entre 

o que se estuda durante a formação e o que se usa no dia a dia do profissional.  

D’Amelio (2007) estudou a aprendizagem de competências com o objetivo identificar 

e analisar os processos de aprendizagem que permeiam o desenvolvimento de competências 

gerenciais de pessoas com diferentes formações profissionais. Como resultado, ela destacou a 

maior contribuição da aprendizagem informal baseada nas experiências obtidas no decorrer da 

carreira profissional e no exercício da função gerencial. A relevância da interação social e da 

reflexão foram destaques no processo de aprendizagem dos gerentes das três profissões 

(engenheiros, psicólogos e administradores de empresas) estudadas. 

Como sugestão de pesquisas futuras a autora pede que se estenda o estudo a gerentes 

de outras formações e/ou de outros segmentos, a comparação do processo de aprendizagem 
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baseada no gênero ou na idade, na carreira e a sua influência na aprendizagem de 

competências. 

No intuito de verificar se as publicações desses dois constructos ainda refletem o 

mesmo cenário apontado por Bitencourt (2001) e D’Amélio (2007), na presente pesquisa foi 

feito um levantamento no portal Spell – Scientific Periodicals Electronic Library disponível 

em <www.spell.org.br>1, base que contempla aproximadamente 70 periódicos nacionais dos 

quais 58 abrangem a área de Administração, com publicações do período de janeiro de 2008 a 

setembro de 2012 sobre o tema. O ponto de partida foi levantar, nesse repositório, tudo o que 

foi publicado e que tivesse o tema “competências” ou “aprendizagem” no título ou nas 

palavras-chave, a fim de saber o total de artigos publicados sobre esses assuntos; como 

resultado, obteve-se 223 artigos.  

Logo após, foi feito um refinamento desses dados: buscando apenas artigos que 

tivessem os termos “competências” e “aprendizagem”, no título, resumo ou palavras-chave, o 

que resultou em um total de 25 publicações. Esses artigos foram analisados a fim de constatar 

se tratavam da relação entre aprendizagem e competências; restaram, então, 20 artigos 

conforme ilustrado na Figura 1. 

 

Figura 1: Quantidade de artigos publicados na base Spell sobre competências ou aprendizagem 
Por meio dessa pesquisa, constatou-se que nessa base de dados encontram-se poucos 

estudos sobre a relação entre aprendizagem e competências, o que nos leva a crer que na 
literatura brasileira sobre o assunto, predominam as pesquisas no nível organizacional ou, 

                                                           
1 Acesso em outubro/2012. 
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quando individual, focadas na alta gerência. Não foram encontradas, nos estudos brasileiros, 
dentro da amostra feita na base Spell, pesquisas com a média gerência, sujeitos deste estudo. 

Conte (2011), com seu trabalho abordando o constructo aprendizagem com foco nas 

estratégias de aprendizagem informal como preditoras da aprendizagem individual de 

profissionais de saúde, contribui para o entendimento das formas de aprendizagem que neste 

estudo serão associadas à aquisição de competências dos coordenadores administrativos, 

objeto deste estudo. 

Assim, o presente estudo busca avaliar o processo da aprendizagem de competências 

dos coordenadores administrativos de uma instituição de ensino. Para tanto, estabelece-se 

como objetivo geral: compreender como esses profissionais aprendem e mantêm suas 

competências profissionais, conhecer as estratégias que utilizam e quais são os fatores que 

funcionam como facilitadores ou barreiras para essa aprendizagem. 

 Como objetivos específicos foram estabelecidos: 

1. Identificar que estratégias de aprendizagem são utilizadas. 

2. Identificar quais competências são percebidas pelos coordenadores como 

“necessárias” para esta função. 

3. Identificar como são desenvolvidas essas competências. 

4. Compreender quais fatores são facilitadores ou barreiras para essa aprendizagem. 

A contribuição do estudo está na possibilidade de entender o processo de 

aprendizagem e sua relação com as competências individuais desses profissionais. 

O foco da pesquisa é a gerência média. A organização objeto da pesquisa possui 60 

coordenadores administrativos (gerentes médios), distribuídos nas filiais e em algumas 

gerências especializadas. Em um momento em que cada vez mais as empresas se preocupam 

com os resultados no curto, médio e longo prazos, assim como zelam pelos processos que 

envolvem toda a operação, esses profissionais exercem um papel de destaque.  

Este trabalho começa abordando a aprendizagem no local de trabalho, aprendizagem 

formal e informal, estratégias de aprendizagem informal e fatores que funcionam como 

facilitadores ou barreiras da aprendizagem. Na sequência serão abordadas as competências 

profissionais e competências da gerência média. No próximo tópico demonstraremos os 

procedimentos metodológicos utilizados na presente pesquisa, apresenta-se a instituição onde 

o estudo foi realizado e a descrição dos indivíduos-alvo da pesquisa. A seguir, são mostradas 

as análises dos dados coletados e principais achados da pesquisa e finaliza-se com o relato das 

considerações finais. 
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2 A aprendizagem 
 

À medida que as organizações se propõem a alinhar o aprimoramento profissional dos 

seus empregados à estratégia e aos objetivos organizacionais, se insere a noção de 

aprendizagem como meio pelo qual se desenvolvem e adquirem competências. (BRANDÃO, 

2008). Nesta seção busca-se compreender o processo da aprendizagem no local de trabalho, 

seja nos aspectos formais ou informais, assim como entender quais são os processos utilizados 

para que ela aconteça. Também é apresentada a influência de fatores que funcionam como 

facilitadores para essa aprendizagem ou inibidores dela. 

 

 

2.1 Aprendizagem no local de trabalho 

A mudança e a incerteza são características que se incorporaram ao ambiente 

organizacional e, por isso, as empresas precisam acompanhar as transformações ocorridas no 

ambiente em que estão inseridas. A competitividade global traz concorrentes que usam novas 

formas de se produzir e vender e com frequência é preciso rever procedimentos e conceitos, 

além de propor novas soluções para o mercado. E para responder às mudanças é preciso 

aprender continuamente. Portanto, o aprendizado contínuo é necessário para detectar novas 

soluções, estratégias e inovações que possam agregar valor aos produtos vendidos e/ou 

serviços prestados, podendo gerar vantagens competitivas frente à concorrência. 

Dessa forma, para permanecerem viáveis em um ambiente caracterizado por mudança 

e incerteza, as organizações precisam ser capazes de mudar a si próprias. Fazer isso lhes exige 

esforços e autoexames consideráveis, e às vezes elas não conseguem se adaptar efetivamente, 

situação já bem documentada na literatura (ANTONELLO, 2005). 

Antonello (2005) destaca que do ponto de vista da teoria sobre a mudança 

organizacional, o conceito de aprendizagem é valorizado por seu caráter dinâmico e 

integrador. 

Empresas e profissionais sentem a necessidade de apresentar resultados e respostas 

eficazes frente às demandas e aos desafios apresentados e em um curto espaço de tempo; para 

isso, procuram estar preparados e inseridos nesse processo contínuo de aprendizado.   

A aprendizagem, tanto individual como organizacional, vem sendo considerada como 

um diferencial competitivo para as empresas e uma condição de empregabilidade tanto para 
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os gerentes quanto para os demais profissionais: cada vez mais é exigido dos funcionários um 

desempenho superior, de forma que sejam capazes de se adaptar e dar respostas eficazes aos 

problemas enfrentados pelas empresas (D’AMELIO, 2011). 

Não há consenso sobre a definição de aprendizagem, e o lócus no qual o conceito se 

insere é um campo de estudo multifacetado e multidisciplinar (ANTONELLO; GODOY, 

2011). Sendo assim, a seguir serão abordadas algumas visões acerca do tema. A compreensão 

de como a aprendizagem acontece no local de trabalho pode ajudar a conceber novas 

maneiras de sustentar e promover processos de aprendizagem (EASTERBY-SMITH; 

ARAÚJO; BURGOYNE; ARAÚJO, 2001). 

Pozo (1999) destaca que os indivíduos estão sendo cada vez mais demandados a 

construir e reconstruir saberes, colocando em evidência a capacidade de desenvolvimento de 

estratégias de aprendizagem para o alcance das metas. O armazenamento do conhecimento 

não é suficiente para assegurar o processo de aprendizagem contínua e diversificada;  para 

isso, é necessário que o indivíduo realize atividades que promovam não somente a reprodução 

dos conhecimentos já existentes, mas também a reflexão e integração das informações de 

forma a expandir o conhecimento adquirido. 

Para Maier, Prange e Von Rosenstiel (2001), a aprendizagem ocorre por meio da 

adaptação dos indivíduos ao ambiente, onde todo o desenvolvimento é uma adaptação para a 

sobrevivência. Além da sobrevivência, a aprendizagem proporciona um diferencial 

competitivo e as frequentes mudanças ambientais nas organizações são motivações para que 

os indivíduos sintam a necessidade constante da busca da aprendizagem. A capacidade de se 

adaptar e aprender mostra-se importante para a manutenção da empregabilidade. 

Segundo Orr (1990), a aprendizagem é atingida por meio de trocas informais entre os 

experientes e os menos experientes. Essa abordagem segue a perspectiva social, em que a 

aprendizagem ocorre por meio de interações sociais, normalmente no ambiente natural de 

trabalho (BLACKLER, 1993; LAVE, 1993). Ou seja, muito do conhecimento crítico 

organizacional não existe no papel, nem na mente dos indivíduos, mas na comunidade como 

um conjunto (EASTERBY-SMITH; ARAÚJO, 2001). A aprendizagem manifesta-se no modo 

como as pessoas se comportam quando estão trabalhando com outras, e esses padrões de 

comportamento são normalmente aprendidos por novatos na comunidade, pelo processo de 

socialização (LAVE e WENGER, 1991). 

Na perspectiva social, de acordo com Gherardi e Nicolini (2001), a aprendizagem não 

acontece somente na mente das pessoas, mas é produzida nas relações sociais entre os 
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indivíduos de determinada sociedade. Nesta abordagem, grande parte da aprendizagem 

acontece informalmente, como fonte das relações sociais e da prática cotidiana. 

Antonello e Godoy (2011) acrescentam que, de acordo com a perspectiva sociológica, 

toda a atividade na vida dos indivíduos é uma oportunidade para aprendizagem e que a 

aprendizagem em situações sociais casuais é tão importante as experiências de aprendizagem 

nos momentos formais. 

Para Kim (1993), a aprendizagem compreende a noção de habilidades que permitem 

as realizações, e a noção de aquisição de conhecimento que possibilita a compreensão 

conceitual da experiência. De acordo com o autor, a aprendizagem acontece em dois níveis, o 

operacional que permite as mudanças na forma como se efetua o trabalho e o conceitual que 

permite compreender o porquê de se fazer o trabalho. Kim (1993) destaca a importância da 

experiência no processo de aprendizagem. 

Para Argyris e Shön (1996) a aprendizagem, que é basicamente uma correção dos 

desvios, é chamada de aprendizagem de circuito simples e consiste na identificação das 

descontinuidades de desempenho e na sua eliminação. A aprendizagem de circuito duplo parte 

do princípio de que as organizações possuem teorias em uso e modelos que norteiam o 

comportamento organizacional; quando o ambiente desafia as concepções da organização e 

estas concepções são redefinidas para se adequarem ao ambiente, dizemos que houve a 

aprendizagem de circuito duplo. Já a dêutero-aprendizagem está relacionada a aprender a 

aprender, ou seja, demanda reflexão coletiva sobre as regras de administração e concepção da 

empresa.  

De acordo com Pawlowsky (2001), o conhecimento, o sentimento e a ação são 

componentes que devem ser considerados complementares na promoção da aprendizagem. 

Segundo o autor, a aprendizagem não é apenas uma questão de conhecimento, mas também 

de valores, emoções e comportamentos.  

Segundo Illeris (2004), a aprendizagem relativa ao trabalho não acontece somente no 

local de trabalho, mas também em cursos, redes e contatos com clientes, por exemplo. O 

modelo proposto é fixado em três componentes principais em aprendizagem no local de 

trabalho: o técnico organizacional aprendendo o ambiente, o ambiente de aprendizagem social 

e os processos de trabalho dos empregados.  

O modelo é um modo simplificado de promover alguma avaliação do que o construto 

considera ao mesmo tempo os elementos mais importantes, as características e relações do 

campo. O modelo pode ser usado como um mapa para indicar elementos diferentes e a relação 
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entre eles e, ainda, quais assuntos-chave estão em jogo, indicando as áreas e elementos com 

os quais a pessoa tem de se relacionar.  

O autor coloca que a aprendizagem no local de trabalho acontece a partir da relação 

entre o ambiente de aprendizagem estabelecido pela organização e os processos 

aprendizagens individuais dos empregados, de acordo com o ilustrado na Figura 2. 

  

Fonte: Adaptado de Illeris (2004, apud Moraes & Borges-Andrade, 2010, p. 120) 
Figura 2: Aprendizagem na vida profissional 

 
 

Neste modelo, a dimensão individual é representada pela seta horizontal que interliga 

os aspectos cognitivo e emocional envolvidos na aprendizagem. Já a dimensão social é 

apresentada pela seta vertical que se desloca a um ponto intermediário da seta de dimensão 

individual indicando que tais processos são determinantes na aprendizagem. As setas duplas 

dão a ideia de constante interação entre as três dimensões. 

Conforme destacam Moraes e Borges-Andrade (2010), neste modelo, a aprendizagem 

no local de trabalho acontece no encontro entre os ambientes de aprendizagem e os processos 

de aprendizagem dos indivíduos, no espaço da prática profissional. 

Também nessa linha Antonacopoulou (2006), sugere que a aprendizagem, pode ser 

conceituada como um processo pelo qual os atores refletem sobre suas práticas para entender 
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as conexões entre os aspectos determinantes, as ações e os resultados. Para Antanacopoulou 

(2006), relaciona aprendizagem ao processo de busca por novidades e reflexão 

Cheetham e Chivers (2001), também ressaltam a reflexão como importante forma de 

desenvolvimento para os autores a aprendizagem é a forma como as pessoas absorvem 

informações do ambiente e as ordenam mentalmente, mas também como as aplicam nas 

atividades cotidianas. Acredita-se que aspectos individuais e profissionais obtidos ao longo da 

vida das pessoas faz com que reajam de formas diferentes no processo de aprendizagem de 

competências, que facilitam ou dificultam o aprendizado, é à luz dessa definição que 

entenderemos a aprendizagem neste trabalho. 

 

2.2 Aprendizagem formal e informal 

Segundo Marsick e Watkins (2001), aprendizagem formal refere-se às atividades 

oferecidas institucionalmente. Em contraste à aprendizagem formal, a aprendizagem informal 

é predominantemente experiencial e decorre da atividade no trabalho, já a aprendizagem 

incidental tem como característica predominante a não intencionalidade.  

A aprendizagem formal é altamente estruturada ao contrário da aprendizagem informal 

que normalmente não é estruturada e pode ou não acontecer em sala de aula, além disso, o 

controle dessa aprendizagem fica nas mãos do aluno. A autoaprendizagem, a networking e o 

coaching são alguns modos da aprendizagem informal. 

Marsick e Volpe (1999) também colocam que a aprendizagem informal pode ser 

caracterizada como integrada às rotinas diárias, provocada por um choque interno ou externo, 

não altamente consciente, mas aleatório e influenciado por acaso. Trata-se de um processo 

indutivo de reflexão e ação e está ligado ao aprendizado de outras pessoas.  

Marsick e Watkins (2001) desenvolveram, em 1990, um modelo inicial para a 

melhoria da aprendizagem informal e incidental. Esse modelo, porém, em 1999, foi 

modificado com a colaboração de Cseh, demonstrado na Figura 3. 
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Figura 3: Modelo de aprendizagem informal e incidental 

 

O círculo do centro representa a crença de que a aprendizagem se desenvolve a partir 

de encontros cotidianos, enquanto as pessoas trabalham e vivem em determinado contexto. 

Uma nova experiência de vida pode oferecer um desafio, um problema a ser resolvido ou uma 

visão de um estado futuro.  

O círculo exterior representa o contexto em que a experiência ocorre, o contexto 

pessoal, social, comercial, cultural e de aprendizagem que desempenha um papel-chave em 

influenciar a maneira pela qual as pessoas interpretam a situação, suas escolhas, as ações que 

elas tomam e a aprendizagem que é realizada (MARSICK; WATKINS, 2001). 

 Neste modelo, a aprendizagem acontece por meio da reflexão que inicia por situações 

inesperadas, que são comparadas com as experiências prévias; essas experiências acontecem 

em contextos diferentes como social, empresarial ou cultural e influenciam a forma com que 

as situações serão solucionadas.  

 Segundo Pantoja e Borges-Andrade (2004) nem todas as situações que geram a 

aprendizagem no contexto do trabalho são ações formais de treinamento e desenvolvimento. 

As pessoas podem aprender o tempo todo no contexto organizacional em que atuam e é nessa 

Fonte: Marsick e Watkins (2001, p. 29) 
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perspectiva que a aprendizagem informal está inserida e cuja ocorrência não é determinada ou 

desenhada pela organização. 

 Para Kolb (1984), a aprendizagem ocorre como o processo que em decorrência da 

transformação sucessiva de experiências fora da educação formal, ocorridas no ambiente de 

trabalho e na rotina. Para o autor, a aprendizagem pela experiência parte dos pressupostos 

descritos por Leite (2011), demonstrados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Pressupostos da aprendizagem pela experiência 
 

Pressupostos Descrição 

A aprendizagem é 
um processo, não um 
resultado: 

é um processo no qual os conceitos são continuamente modificados pela experiência. 
A aprendizagem é transformadora, contínua e permite que os homens alterem sua 
maneira de ver o mundo por meio de suas experiências. Kolb (1984) concorda com 
Freire (1974) no sentido de que “só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca 
inquieta, impaciente, permanentemente, que os homens fazem no mundo, com o 
mundo e com os outros” (KOLB, 1984, p. 58). 

A aprendizagem 
deriva da experiência: 

o conhecimento resulta do fato de o aprendiz testar por meio da experiência. A 
aprendizagem derivada de uma situação se torna um instrumento para o entendimento 
e para a forma de o aprendiz lidar com situações futuras. Como a aprendizagem é um 
processo contínuo, toda aprendizagem “é uma reaprendizagem” (KOLB, 1984, p. 28). 

A aprendizagem 
requer do indivíduo a 
resolução de conflitos 
de modos 
dialeticamente opostos 
de adaptação ao 
mundo: 

há duas dimensões no processo de aprendizagem: a primeira representada pela 
experiência concreta em um extremo e conceituação abstrata no outro. A segunda, 
pela experimentação ativa de um lado e observação reflexiva no outro. No processo 
de aprendizagem, o indivíduo pode agir variando os níveis de sua ação nos papéis de 
“ator para observador e do envolvimento específico para a imparcialidade analítica” 
(KOLB, 1984, p. 31). Essas são as dialéticas opostas nos modos de adaptação e 
conflito que requerem resolução pelos indivíduos. 

A aprendizagem é 
holística e integrativa: 

a aprendizagem, como maior processo de adaptação humana, ocorre em todos os 
ambientes, nas relações pessoais e compreende todos os estágios da vida. A 
concepção da aprendizagem como um processo holístico de adaptação promove 
ligações entre as situações da vida, retratando a aprendizagem como um processo 
vitalício. 

A aprendizagem 
requer transação 
entre a pessoa e o 
ambiente: 

na teoria de aprendizagem pela experiência há o destaque para a modificação do 
indivíduo e do ambiente, caracterizando a aprendizagem como uma via de duas mãos: 
não somente o indivíduo se modifica nesse relacionamento, mas também o ambiente. 

A aprendizagem 
resulta na criação de 
conhecimento: 

o conhecimento resulta da transação entre o conhecimento social e pessoal. A 
transação entre as experiências objetivas e subjetivas é denominada aprendizagem. 

Fonte: Leite, Godoy e Antonello (2006) 
 
 

O modelo proposto por Kolb (1984), demonstrado na Figura 4, tem como ponto de 

partida o processo de aprendizagem pela experiência, baseada na observação e reflexão da 

qual implicarão hipóteses que servem de guias durante novas ações, as quais geram novas 

experiências. A primeira dimensão representa a experiência concreta de eventos de um lado e 

a conceituação abstrata do outro. A segunda dimensão tem a experimentação ativa de um lado 
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e a experimentação reflexiva do outro. Assim sendo, no processo de aprendizagem, há uma 

passagem, em variados graus, de ator para observador, partindo de um envolvimento 

específico para um distanciamento analítico geral. 

 

 
 

Figura 4: Ciclo quadrifásico de aprendizagem 
 

 O modelo da figura sintetiza os estilos de aprendizagem: o adaptável é o conhecimento 

voltado para a ação; o divergente é o conhecimento que parte das situações concretas e, assim 

como o conhecimento adaptável, é captado por apreensão, ou seja, experiência concreta. Já o 

conhecimento assimilativo está relacionado à capacidade para criação de modelos teóricos e é 

captado por compreensão (conceituação abstrata), assim como o conhecimento convergente, 

que é derivado da capacidade de concentração em problemas específicos e na aplicação 

prática de ideias. 

 O conhecimento adaptável e o conhecimento convergente resultam da transformação 

por extensão (experimentação ativa) e os conhecimentos divergente e  assimilativo resultam 

da transformação por intenção (observação reflexiva). 

 Cada pessoa desenvolve seu estilo de aprendizagem, com seus respectivos pontos 

fortes e fracos. Assim, por meio do entendimento das diferentes maneiras pelas quais as 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Kolb (1984, p. 42) 
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pessoas aprendem e resolvem seus problemas, é possível conscientizá-las dos resultados 

desses estilos de aprendizagem e apresentar a elas alternativas de aprendizagem; da mesma 

forma, é possível melhorar o planejamento das experiências de aprendizagem, considerando, 

então as diferenças de estilo (KOLB, 1997). 

Segundo Kolb (1997), a manutenção do sucesso em um mundo em constante mudança 

exige a capacidade de explorar novas oportunidades e de aprender com sucessos e fracassos 

passados. 

De acordo com as definições mencionadas nesta seção será possível constatar que a 

aprendizagem não se limita à educação formal, sendo bastante influenciada pelas experiências 

e vivências dos indivíduos que pela observação e reflexão armazenam informações que 

resultam ou não em mudanças em suas ações quando expostos a novas situações.  

A dimensão concreta/abstrata é uma das principais dimensões em que ocorrem o 

crescimento cognitivo e a aprendizagem. A abstração resulta em habilidades como separar o 

próprio ego do mundo exterior ou da experiência interior, responder pelos próprios atos e 

conseguir verbalizá-los, aprender o essencial de um todo etc. É importante que o indivíduo 

seja criativo e isso requer que ele seja capaz de passar por experiências de formas novas, livre 

das restrições de conceitos abstratos anteriores (KOLB, 1997). 

Os limites entre aprendizagem formal e informal não são fáceis de demarcar, pois 

situações informais também acontecem dentro dos processos formais de aprendizagem, 

conforme assinala Antonello (2005, p. 28): 

 

O conhecimento é um contexto específico, porque é algo inseparável, 
estando incrustado nos seres humanos, na interação entre indivíduos, nos 
recursos físicos, nos bancos de dados, na cultura, etc. Isso significa que não é 
mais possível entender a aprendizagem somente como uma construção do 
conhecimento formal. Novos modos de conceber e praticar a formação 
revelam o potencial formativo das situações de trabalho e da aprendizagem 
experiencial na ação. É preciso destacar a pluralidade de situações de 
aprendizagem que o ambiente de trabalho proporciona, sugerindo uma 
unidade de tempo e de lugar entre a formação e o exercício do trabalho. 
Refere-se ao tipo de formação que se alicerça nas experiências e nas 
vivências dos indivíduos e coletivos que uma estratégia formativa pode 
transformar em aprendizagem por via simbólica, formalizando o informal, 
ou de promover um ciclo (recursivo) de construção de novos saberes a partir 
de saberes em utilização. 
 

 Assim, é interessante para as organizações que desejam potencializar o 

desenvolvimento dos seus funcionários compreender quais estratégias de aprendizagem são 

mais eficazes, a fim de promover práticas e ambientes que fomentem essa aprendizagem. 
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Dentro deste contexto é que este estudo investigará as práticas de aprendizagem utilizadas 

pelos sujeitos-alvo da pesquisa. 

 

2.2.1 Estratégias de aprendizagem informal 

 

O mundo do trabalho tem passado por constantes mudanças que repercutem na forma 

utilizada pelas organizações e pelos trabalhadores na aprendizagem de competências 

necessárias ao desempenho profissional. Como nem todas as pessoas aprendem da mesma 

forma é necessário compreender a estratégia de aprendizagem de cada um, desde como cada 

indivíduo capta as informações, como as ordena mentalmente e até a maneira pela qual as 

transforma em ação.  

Conforme Merriam e Caffarella (1991), as teorias de aprendizagem que dão suporte 

aos principais modelos de aprendizagem são: behaviorista, cognitivista, humanista e social. 

Para a abordagem behaviorista a aprendizagem se manifesta através das mudanças de 

comportamento e é determinada pelos elementos do ambiente no qual o indivíduo está 

inserido. A abordagem cognitivista considera que o homem não pode ser considerado um ser 

passivo, dando significado às suas experiências, essa abordagem ressalta a importância dos 

processos mentais do processo de aprendizagem. Já a abordagem humanista assume que o 

potencial humano para o crescimento é o ponto de partida para a compreensão do processo de 

aprendizagem, e são importantes nesse processo o autodirecionamento e o valor da 

experiência. Finalmente, para a abordagem social, as pessoas aprendem observando outras 

pessoas no interior do contexto social e a aprendizagem aqui é o resultado da interação entre a 

pessoa, o ambiente e o contexto. 

 Segundo Warr e Allan (1998), os estilos de aprendizagem são preferências 

comportamentais dos indivíduos, relativas aos hábitos de estudos relacionados ao contexto 

ambiental;  a natureza e a complexidade da atividade a ser aprendida também influenciam na 

escolha da estratégia a ser utilizada.  

  Os autores também diferenciam hábitos de estudo e estilos de aprendizagem: os 

hábitos de estudo são procedimentos utilizados pelo indivíduo para integrar os melhores 

aspectos do ambiente de estudo às maneiras de estudar, no intuito de otimizar a aquisição e 

retenção do aprendizado.  
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  Os estilos de aprendizagem são as preferências do indivíduo referentes aos aspectos 

contextuais e às formas de estudo. Estratégias de aprendizagem são procedimentos utilizados 

pelos indivíduos no processo de aprendizagem a fim de garantir o sucesso dessa ação.  

 Pantoja (2004, p. 29) define três aspectos importantes sobre estratégias de 

aprendizagem, a saber: 

 

(a) Estratégias de Aprendizagem compreendem atividades de processamento 
de informações facilitadoras à aquisição, retenção, recuperação e uso 
posterior de novas informações; (b) englobam também comportamentos 
empreendidos pelo indivíduo direcionados à aprendizagem e utilização de 
novos conhecimentos e habilidades e (c) o uso das Estratégias de 
Aprendizagem pode contribuir tanto para a aquisição, retenção e recuperação 
das novas informações como também para sua aplicação em diferentes 
contextos. 

 

 Warr e Allan (1998) desenvolveram um sistema de classificação das estratégias 

formadas por três grandes categorias, conforme Quadro 2. 
 

Quadro 2: Estratégias de aprendizagem 

Categoria Propriedades 

Cognitiva 

Reprodução: repetir mentalmente a informação da maneira que foi 
apresentada 

Organização: identificação das ideias centrais aprendidas e criação de 
estruturas mentais para agrupar e relacionar os componentes aprendidos. 

Elaboração: reflexão a respeito das conexões entre o aprendizado e o 
conhecimento já existente. 

Comportamental 

Busca de ajuda interpessoal: obtenção de ajuda de outras pessoas para 
sanar dúvidas, pares profissionais. Proatividade do indivíduo em buscar 
auxílio. 

Consulta a material escrito: busca de informações em documentos 
escritos, manuais de instruções, busca na internet e demais formas 
escritas de conhecimento. 

Aplicação prática: aplicação prática do que foi aprendido. 

Autorregulatória  

Controle emocional: controle da ansiedade e prevenção de dispersões de 
concentração causadas por ansiedade. 

Controle motivacional: controle da motivação mesmo quando existe 
pouco interesse na atividade a ser aprendida. 

Monitoramento da compreensão: avaliação do processo de aquisição 
de aprendizagem e modificação do comportamento quando preciso. 

Fonte: Warr e Allan (1998) 
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 As estratégias cognitivas dizem respeito ao processo de aprendizagem nas etapas de 

seleção, armazenamento e recuperação de informações. Já as estratégias autorregulatórias 

compreendem a motivação do indivíduo para aprender, a autogestão dos esforços e o 

automonitoramento do progresso sobre a aprendizagem, assim como o controle sobre a 

ansiedade e os fatores que dispersem a atenção.  

 As estratégias de aprendizagem podem ser entendidas como procedimentos ou 

habilidades cognitivas e comportamentais que são utilizadas pelos indivíduos durante a 

aprendizagem.  

 Holman, Epitropaki e Fernie (2001) realizaram uma pesquisa desenvolvendo e 

validando uma escala de estratégias de aprendizagem no trabalho. O estudo foi realizado 

tendo como amostra 628 funcionários de um call center de uma empresa inglesa. Dos 

resultados chegaram à escala composta por seis dimensões: 

• reprodução: repetição mental da informação, sem reflexão sobre o seu significado; 

• reflexão intrínseca do trabalho: elaboração e organização de modelos mentais que 

relacionam partes componentes de um trabalho; 

• reflexão extrínseca do trabalho: elaboração e organização de modelos mentais que 

relacionam partes componentes de um trabalho a outros aspectos da organização; 

• busca de ajuda interpessoal: busca ativa do auxílio de outras pessoas; 

• busca de ajuda em material escrito: busca por informações escritas em manuais, 

documentos, internet e outras fontes não sociais; 

• aplicação prática: experimentação, tentativa e erro. 

Foi com base no modelo proposto por Holman, Epitropaki e Fernie (2001) que Pantoja 

(2004) desenvolveu o instrumento usado na presente pesquisa. Anos mais tarde, Conte (2011) 

também o aplicou a fim de investigar as relações entre a aprendizagem individual e as 

estratégias de aprendizagens informais. 

Não existem estratégias certas ou erradas, mas sim a estratégia mais adequada a cada 

indivíduo e a cada propósito de aprendizagem. Hirota e Lantelme (2005, p. 210) ressaltam os 

pressupostos básicos da aprendizagem de acordo com as informações do International 

Foudation For Action Learning (1996): 

 

• a motivação para a aprendizagem decorre dos problemas e 
dificuldades enfrentados pelo indivíduo na sua atividade 
profissional; 
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• uma das maiores barreiras para a aprendizagem pode ser uma ideia 
ou conceito distorcido, consequência de experiências passadas. 
Portanto, a aprendizagem não deve ser entendida apenas como a 
aquisição de novos conhecimentos, mas envolve também o 
reordenamento do conhecimento já adquirido; 

• a aprendizagem torna-se mais eficaz quando se aprende de e com 
outras pessoas, superando problemas vitais de suas atividades, para 
os quais, em princípio, ninguém tem solução; 

• a aprendizagem decorre do contato do indivíduo com a realidade e 
com as consequências de suas ações. 

 

Hirota e Lantelme (2005) ressaltam que a aprendizagem na ação busca induzir as 

pessoas à reflexão por diversas formas, cuja essência pode ser apresentada em dois pontos 

principais: 

• a aprendizagem decorre do questionamento sobre o conhecimento 
programado, ou seja, aquele obtido através da educação formal e dos 
métodos tradicionais. O processo de aprendizagem na ação requer o 
levantamento de questões tanto sobre os problemas enfrentados no 
cotidiano como sobre as soluções apontadas. O argumento é que o 
questionamento leva o indivíduo a refletir sobre o que sabe e a 
pensar antes de agir; 

• a aprendizagem decorre do compartilhamento de informações e 
experiências: para compartilhar, as pessoas devem aprender a ouvir 
e, ao ouvir, dedicam o tempo necessário para estruturar melhor o 
raciocínio. (HIROTA; LANTELME, 2005, p.210) 

 

Cheetham e Chivers (2005) citam alguns métodos de aprendizagem informal que 

ajudaram os profissionais pesquisados a manterem suas competências, conforme a seguir: 

• aprendizagem na prática; 

• trabalho ao lado de colegas mais experientes; 

• autoanálise ou reflexão; 

• aprendizado com os clientes; 

• rede de contatos com outros profissionais que fazem um trabalho semelhante; 

• aprendizagem por meio de outra técnica; 

• apoio de algum tipo de mentor; 

• uso de modelo(s); 

• experiência anterior. 

Os autores realizaram um estudo com mais de setecentos profissionais de vinte profissões, 

com o intuito de identificar os vários aspectos das competências que são explorados pelas 
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pessoas pesquisadas. A pesquisa abordou aspectos relativos à natureza profissional e à 

natureza das profissões modernas, como as pessoas identificam a competência profissional 

nas outras e como as pessoas adquirem suas próprias competências. O resultado foi 

sintetizado em doze mecanismos de aprendizagem, apresentados na Taxonomia de Métodos 

de Aprendizagem Informais Profissionais, relacionadas no Quadro 3.  

Quadro 3: Taxonomia de métodos informais de aprendizagem profissional  

Mecanismo de aprendizagem geral Experiência de aprendizagem típica ou evento 

Prática e repetição 
Tentativas diversas de realizar alguma tarefa, 
simulação. 

Reflexão 

Autoanálise/autoavaliação, reflexão sobre a ação 
(antes, durante ou após a ação), reflexão sobre como 
os outros fazem as coisas, aprendendo com os erros 
(analisando o que deu errado e por quê). 

Observação e Reprodução 
Observação dos modelos profissionais e uso deles 
como base para seus estilos e comportamentos. 

Feedback 
Busca de avaliações a seu respeito através de pares, 
superiores e clientes. 

Transferência extraocupacional  

Transferência de aprendizados de experiências 
anteriores profissionais ou não, aprendizado 
transferido da educação formal e de experiências 
extraprofissionais para desenvolver conhecimentos 
complementares. 

Atividades de extensão 
Desenvolvimento de práticas inovadoras e com alto 
grau de complexidade para situações complexas. 

Alteração de perspectiva 
Transferências de papéis, trocas de empregos, 
trabalho em outro país, acompanhamento de tarefas 
desenvolvidas por outros profissionais. 

Interação com mentor/coach 
Interações com mentores, tutores, conselhos, 
consulta a pessoas mais experientes. 

Absorção inconsciente/osmose 
Aprendizado trabalhando ao lado de profissionais 
mais experientes. 

Mecanismos ou técnicas psicológicas ou 
neurológicas  

Uso de modelos mentais, representações gráficas, 
pensamento positivo, aprendizado por associação, 
simplificação (decomposição de ideias complexas). 

Articulação 
Ensino de outros, escrita de artigos, apresentação de 
palestras, conferências, desenvolvimento de técnicas 
para argumentar e defender conceitos e ideias. 

Colaboração 
Trabalho com equipes multidisciplinares para 
possibilitar adquirir conhecimentos de outros 
assuntos e competências. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Cheetham e Chivers (2005) 
 
 

Assim, Cheetham e Chivers (2005) mostram a grande variedade de maneiras de os 

profissionais desenvolverem e manterem suas competências, mesmo em situações 

estressantes. Eles confirmam que grande parte do aprendizado necessário para atingir a 

competência profissional plena ocorre após a conclusão do treinamento formal, o que destaca 

a importância da aprendizagem informal no ambiente de trabalho. Os autores advertem que 
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não deve haver prescrição da “melhor prática” para a aprendizagem, pois pessoas com 

diferentes formações e experiências aprendem de diferentes formas. 

 

2.3 Fatores que facilitam ou dificultam a aprendizagem 

 

 Muitos fatores podem funcionar como facilitadores ou inibidores da aprendizagem, 

sendo eles de origens pessoais ou organizacionais. Conforme Cheetham e Chivers (1996, 

1998) previram em seu modelo, para que a aprendizagem aconteça é preciso que o indivíduo 

esteja disposto a aprender. 

 Para Stewart e Stewart (1981) existem quatro fatores facilitadores da aprendizagem: 

• O indivíduo deve perceber uma ligação entre o que ele aprende e suas potenciais 

consequências; 

• É preciso existir feedback sobre o desempenho para que possa haver melhoria; 

• A prática é fundamental, principalmente na aprendizagem de novas habilidades; 

• O auxílio também é importante, no caso de o indivíduo ter limitada capacidade 

analítica, não dominar a linguagem técnica etc. 

Além do engajamento do indivíduo no processo de aprendizagem, a bagagem que ele 

trás, assim como as aptidões que ele possui também influenciam a aprendizagem e funcionam 

como facilitadores dessa aprendizagem. 

Segundo Antonacopoulou (2001) para que a aprendizagem aconteça é preciso um 

clima que a encoraje, facilite e recompense. O contexto é um fator determinante no por que o 

indivíduo decide aprender, assim como no modo pelo qual esse indivíduo aprenderá. 

Conforme assinala a autora: 

 

No contexto das organizações, em particular, um clima organizacional 
construtivo encorajaria os indivíduos a ter atitudes positivas em relação à 
aprendizagem e reconhecer a necessidade de desenvolver a aprendizagem, 
superar sua própria resistência à mudança, entender suas próprias 
deficiências como aprendizes e ser mais abertos a experiências e prontos a 
aprender com elas (ANTONACOPOULOU, 2001, p. 266). 

 

 Elkjaer (2001) também ressalta a importância do contexto. De acordo com a autora, o 

indivíduo é um ser que forma a sociedade e é formado por ela; além disso, as ações e 

interações acontecem entre indivíduos ou grupos sempre em relação a um contexto. As ações 
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mesmo quando iguais podem ter um significado diferente para cada indivíduo, e este é capaz  

de promover a autorreflexão antes, durante ou após as ações. 

 Segundo Elkjaer (2001), para que os indivíduos possam adquirir habilidades ou 

conhecimento em um ambiente organizacional, eles precisam participar das chamadas práticas 

socioculturais de uma comunidade, como uma equipe de trabalho, por exemplo. 

Assim como o contexto, os fatores pessoais tanto agem facilitando como inibindo a 

aprendizagem, incluindo aqui a personalidade do indivíduo, assim como a autoconfiança, 

motivação, idade, os modelos mentais etc. Esta autora elencou os fatores que são obstáculos à 

aprendizagem e os apresentamos no Quadro 4. 

 

Quadro 4: Obstáculos à aprendizagem dos gestores 

Fatores pessoais Fatores organizacionais 

Percepção sobre a necessidade de aprender Organização interna do trabalho 

Percepção sobre a habilidade de aprender Sistemas organizacionais, por exemplo, treinamento 

Valores culturais e crenças Cultura e clima 

Emoções sentimentos/reações Processos de tomada de decisões 

Atitude com respeito à atualização Comunicação e feedback 

Capacidade intelectual-mental Política e aversão ao risco 

Idade Instabilidade e mudança 

Memória Posição econômica, competição 

Habilidade de comunicação Poder e controle 

Fonte: Antonacopoulou (2001, p. 268) 
 

 Nadler, Gerstein e Shaw (1992) associam às barreiras para a aprendizagem elementos 

como a cultura organizacional, valores e crenças, sendo eles explícitos ou tácitos; dentre eles, 

destacamos: a) falta de capacidade de refletir e interpretar; nesses casos, geralmente, o 

indivíduo age focado no resultado, sem que se tenha tempo suficiente para o planejamento e o 

amadurecimento. Isso impede que novas soluções venham à tona e as soluções já conhecidas 

são repetidas. O questionamento de velhas práticas pode ser interpretado como uma 

contestação; b) falta de capacidade de disseminar o conhecimento, assim como de ferramentas 

que propiciem esse compartilhamento de informações; c) falta de capacidade de agir, 

associada ao excesso de atribuições ou à falta de definição de prioridades. 

 Antal,  Lenhardt e Rosenbrock (2001) destacam a dificuldade dos indivíduos e das 

organizações em desaprender e descartar modelos mentais previamente estabelecidos para 
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possibilitar a aprendizagem. Os autores abordam ainda as atitudes defensivas que os 

indivíduos desenvolvem para se proteger de situações ameaçadoras e também o papel desses 

indivíduos nas organizações. 

 Argyris e Schon (1996) também abordam o comportamento defensivo dos indivíduos, 

que diversas vezes têm interesse em resolver os problemas, mas a forma com que conduzem o 

diálogo, por exemplo, pode levar a uma conversa defensiva, a qual funciona como uma 

barreira à aprendizagem. Os autores apontam ainda que a maneira com que o indivíduo lida 

com situações embaraçantes e ameaçadoras pode estar relacionada à sua falta de segurança 

psicológica, a qual pode estar ligada à estrutura organizacional que reforça o comportamento 

defensivo por meio de diálogos contraprodutivos; todos esses elementos se revelam como  

importantes barreiras ao aprendizado. 

Estudos de Edmondson (1999, 2008) e do autor em conjunto com o colaborador 

Cannon (2001) mostram a existência de situações que funcionam como barreiras à 

aprendizagem, como o hábito de ocultar erros ou não assumi-los – por receio de punição ou 

de “mancha à imagem” –, as falhas na comunicação, a reflexão incompleta, o ato de ignorar 

informações importantes ou promover punição e competição internas nocivas. A visão parcial 

de um problema ou a precipitação na sua análise também são  barreiras à aprendizagem, pois 

impedem que o indivíduo extraia o aprendizado que aquela experiência proporciona.  

Antonacopoulou (2001) aborda dois constructos para descrever as atitudes negativas e 

positivas dos gestores quanto à necessidade de aprender: matofobia e filomatia, 

respectivamente. A definição dos constructos não fica restrita às manifestações do 

comportamento de aprendizagem dos indivíduos, mas engloba também o conjunto de aspectos 

psicológicos, mentais e emocionais relacionados à aprendizagem dos indivíduos.  

Esta autora fez a seguinte classificação: 

• Gestores matofóbicos são aqueles que, embora cientes da necessidade de aprender, 

ainda assim relutam em fazê-lo. São os que esperam que a organização proporcione a 

ele os recursos necessários para a aprendizagem e, por isso, esses gestores não tomam 

a iniciativa. Algumas características desses indivíduos são a falta de confiança em sua 

habilidade em aprender, falta de ambição para progredir e falta de responsabilidade 

com o autodesenvolvimento; 

• Gestores filomáticos são os indivíduos que apreciam a necessidade de aprender e se 

empenham no processo de aprendizagem em busca de aperfeiçoar-se e de ir além das 
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suas fronteiras de atuação. Esses gestores tomam a iniciativa, são automotivados e 

enérgicos; 

• Gestores aprendizes: não são apenas aqueles que procuram continuamente se 

desenvolver e se aperfeiçoar; o gestor aprendiz é emocionalmente competente para 

entender e tratar o “conflito pessoal” de autorrealização e autossatisfação 

(necessidades psicológicas) e a necessidade de pertencer, sentir-se seguro e aceito 

integrando um grupo social (necessidades sociais). Estes indivíduos estão dispostos a 

“desconstruir” o que sabem a fim de saber quem são e o que são capazes de se 

tornarem. 

 As atitudes, sejam elas positivas ou negativas, não são permanentes, mas sim criadas 

sob circunstâncias situacionais, assim como de acordo com as características do indivíduo. As 

atitudes a respeito da aprendizagem podem emergir do indivíduo, da natureza do trabalho ou 

de outras pessoas no ambiente de trabalho. Matofobia ou filomatia podem também se 

desenvolver como resultante das experiências anteriores de aprendizagem assim como dos 

fatores que o indivíduo atribui ao seu sucesso ou fracasso (ANTONACOPOULOU, 2001). 

 Camillis (2011) destaca a interação como um dos aspectos situacionais mais 

valorizados pelos indivíduos. Em sua pesquisa sobre como ocorrem os processos de 

aprendizagem, a autora abordou: fatores que facilitam e aqueles que são obstáculos para a 

aprendizagem, o contexto em que a aprendizagem acontece e seus processos e  objetivos. 

Esses elementos estão sintetizados na Figura 5.  
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Fonte: Camillis (2011, p. 281) 
Figura 5: Macrocategorias e categorias de análise 

 

  Como resultado desse trabalho, Camillis (2011) destaca que os obstáculos ao processo 

de aprendizagem estão mais vinculados à organização do que aos indivíduos, corroborando 

com os achados dos demais autores aqui citados quanto à especificidade situacional de cada 

contexto.  

 Antonello e Godoy (2011) citam um leque de fatores mais comuns, dentre os 

resultados obtidos na revisão da produção acadêmica nacional, que podem ser facilitadores ou 

obstáculos para os processos de aprendizagem nas organizações: cultura organizacional, 

liderança, estilo de gestão, tipo de estrutura organizacional, programas de qualidade por 

oportunizarem melhoria contínua, fontes de informação (externas e internas), 

compartilhamento de vivência, visões e conhecimentos (de natureza técnica e operacional), 

utilização (formal ou informal) de ferramentas, aceitação de desafios, modelos mentais, 

feedback (formal e informal), rotinas e procedimentos e espaços que propiciem a troca – 

formal ou informal – de conhecimento e experiências.  
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3 Competências 

 

Esta seção inicia abordando a definição de competência sob a perspectiva individual, na 

sequência aprofunda o entendimento a partir das competências de gestores e finaliza 

apresentando um modelo de competências, este referencial servirá de base para a análise das 

competências dos profissionais-objeto deste estudo. 

 

3.1 Competências individuais 

 

 A definição de competência encontra heterogeneidade, pois o tema competência pode 

ser examinado a partir da abordagem americana, francesa ou pela integração de ambas.  

O conceito de competência individual começou a ser definido na década de 1970, pelo 

psicólogo e pesquisador norte-americano David McClelland que foi procurado pelo Serviço 

Estrangeiro dos Estados Unidos para encontrar novos métodos de pesquisa que pudessem 

predizer o desempenho do indivíduo e reduzir o viés dos testes tradicionais de inteligência 

(QI) e atitude, centrando-se na proposta de que os comportamentos que gerassem resultados 

práticos socialmente úteis, como performance no trabalho e sucesso profissional, que 

deveriam ser medidos. Foi então que McClelland publicou o artigo Competence rather than 

intelligence, no qual define competência como uma habilidade que deveria se traduzir em um 

resultado social prático. Após a publicação do artigo de McClelland, alguns pesquisadores 

americanos como Boyatzis (1982) e Spencer e Spencer (1993) iniciam suas pesquisas sobre 

competências.  

A escola americana adotou uma abordagem mais pragmática nas suas formas de 

classificação: para alguns autores o conceito de competência é um conjunto de qualificações 

que a pessoa possui para executar um trabalho com um nível superior de performance 

(McCLELLAND, DAILEY, 1972; BOYATZIS, 1982).  

 Para os norte-americanos, a competência se configura em inputs das pessoas, ou seja, 

características que os indivíduos possuem como conhecimentos, habilidades e atitudes que 

afetam a habilidade individual para a performance.  

 Boyatzis (1982) foca seu trabalho em comportamentos observáveis, tendo seus estudos 

realizados com gestores, seu modelo prevê aspectos psicológicos relacionados a três fatores: 

motivação, autoimagem e papel social, habilidades.  
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Quadro 5: As 21 competências de Boyatzis  
 

Metas e gestão pela ação 1) Orientação eficiente 

 2) Produtividade 

 3) Diagnóstico e uso de conceitos 

 4) Preocupação com impactos (proativo) 

Liderança 5) Autoconfiança 

 6) Uso de apresentações orais 

 7) Pensamento lógico 

 8) Conceitualização 

Recursos Humanos 9) Uso do poder socializado 

 10) Otimismo 

 11) Gestão do grupo 

 12) Autoavaliação e senso crítico 

Direção de Subordinados 13) Desenvolvimento de outras pessoas 

 14) Uso do poder unilateral 

 15) Espontaneidade 

Foco em outros clusters 16) Autocontrole 

 17) Objetividade perceptual 

 18) Adaptabilidade 

 19) Preocupação com relacionamentos próximos 

Conhecimento especializado 20) Memória 

 21) Conhecimento especializado 

Fonte: Adaptado de Wood e Payne (1998) 
 
 
 Boyatzis (1982) listou um conjunto de características e traços de personalidade 

(Quadro 5) que, em sua opinião, definem um desempenho superior à média. Nessa 

perspectiva, competências são pensadas como um conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes que justificariam um desempenho superior, acreditando-se que os melhores 

desempenhos estão fundamentos na inteligência e na personalidade das pessoas. A 

competência é vista como um estoque de recursos que o indivíduo possui. Ainda que o foco 

de análise seja o indivíduo, a maioria dos autores americanos sinaliza a importância de se 

alinharem competências às necessidades estabelecidas pelos cargos ou posições existentes nas 

organizações (FLEURY; FLEURY, 2001). 

Ao mesmo tempo em que McClelland pesquisava sobre competência, houve em Paris 

um movimento estudantil contra a disciplina rígida, os currículos escolares e a estrutura 

acadêmica conservadora. O movimento também foi aderido por operários que protestavam 
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contra a situação social e política do país – manifestação que ocorreu em vários países 

europeus. Esse movimento evidenciou a necessidade de se conceituar a competência além da 

qualificação. A discussão teve seu início na área educacional, mas logo se expandiu para 

outras áreas como a do trabalho. Destacam-se, então, nessa área, autores como Le Boterf e 

Zarifian. 

Para Zarifian (2001), competências se fundamentam na mudança de comportamento 

social dos indivíduos em relação ao trabalho e à dinâmica da organização do trabalho, com 

alterações como tomar a iniciativa, assumir responsabilidades, propor soluções em um 

ambiente complexo de constante mutação. Outro ponto importante para o autor é a capacidade 

de comunicação, ou seja, a competência de mobilizar uma rede de atores em torno das 

mesmas situações e que esses atores compartilhem as implicações de suas ações. Para tanto, é 

importante que haja autonomia e um ambiente propício para que os profissionais tomem 

iniciativa e assumam responsabilidades frente aos problemas e situações enfrentados. 

Segundo Le Boterf (1994), a competência não é um estado ou conhecimento que se 

tem e nem é resultado de treinamento, mas sim a ação de colocar em prática, em um 

determinado contexto profissional, o que se sabe; vale lembrar que esse contexto envolve a 

cultura empresarial, as limitações de tempo e de recursos. A competência para o autor está 

relacionada ao saber agir, mobilizando conhecimentos em diferentes contextos, ou seja, a 

competência se realiza na ação. Ela não é um estado ou conhecimento, mas pressupõe 

aprendizagem de saberes e habilidades para que o indivíduo possa saber agir. É preciso 

motivação por parte do indivíduo para querer agir e isso só acontece em um contexto propício 

para a sua ação.  

Esse querer agir está relacionado ao sentido que o profissional dá às suas ações. Para 

que servem essas ações e para que questões contribuem? Elas têm utilidade social e estão à 

altura dos esforços que irão despender? Todos esses pontos fazem parte do sentido dado pelo 

indivíduo. As ações se devem ao sentido que o profissional lhes dá e não aos estímulos 

externos. 

O termo “sentido” é assim definido por Zarifian (2001, p. 125):  

 
Pode-se, por fim, chamar-se de “sentido” o modo pelo qual um indivíduo 
relaciona seus atos profissionais à construção de seu próprio futuro. É aqui 
que reencontramos os conceitos de projetos pessoais, de perspectivas 
profissionais etc. 
 

Para Zarifian (2001), a motivação toca em profundidade a própria personalidade do 

indivíduo, ativa motivos profundos porque na mobilização e no desenvolvimento de suas 
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competências, é o próprio indivíduo e seu futuro que estão em discussão. O indivíduo ficará 

mais motivado à medida que pensar que a mobilização de suas competências, favorecerá o 

desenvolvimento de seus projetos e de suas expectativas pessoais. 

Le Boterf (2003) trabalha a ideia de competência ligada a uma visão social do 

indivíduo, na qual o elemento “pessoa” consolida-se pelo cruzamento de três eixos: a pessoa 

com sua biografia e socialização; a sua formação educacional e a experiência profissional. A 

história de vida se mostra, portanto, primordial para o desenvolvimento das competências e 

não apenas a experiência profissional e sua formação educacional. A competência só será 

consolidada pelo saber agir, pois é necessário saber mobilizar os saberes e habilidades em 

determinados contextos, uma vez que é na experiência que ocorre a consolidação da 

competência.   

Zarifian (2001) reforça a ideia de Le Boterf quando traz a noção de evento como um 

fato ou um momento de ação. O autor coloca que competência é uma combinação de 

conhecimentos, de saber fazer, de experiências e comportamentos que acontecem em um 

contexto específico: “Ela, [a competência], é constatada quando de sua utilização em uma 

situação profissional, a partir da qual é passível de avaliação. Compete então à empresa 

identificá-la, validá-la e fazê-la evoluir” (ZARIFIAN, 2001, p. 66). 

O trabalho desenvolvido por brasileiros como Ruas (2005) e Dutra (2002) dá enfoque 

na competência à luz da escola francesa, especialmente com base em Zarifan e Le Boterf, que 

entendem que o fato de a pessoa deter as qualificações necessárias para um trabalho não 

assegura que irá entregar o que lhe é demandado (DUTRA, 2002; RUAS, 2005).  

Os autores procuram pensar a competência como uma somatória dessas duas vertentes, 

nas quais a competência pode ser vista como a capacidade de entrega da pessoa aliada ao 

conjunto de qualificações que a pessoa possui para entregar. Para Dutra (2002) os conceitos 

acerca do tema competências podem ser complementares entre si, como apresentado na 

Figura 6. 
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Fonte: Dutra (2002, p. 130) 

 

Figura 6: Conceitos sobre competências 

 
Dutra (2002) aborda a agregação de valor e as diferentes formas das pessoas fazerem 

suas entregas às empresas, ou seja, através de diferentes estratégias, umas dando ênfase a suas 

habilidades técnicas e outras a suas habilidades de relacionamento interpessoal, conforme 

trataremos a pesquisa realizada no presente estudo. 

 

O desenvolvimento profissional pode ser entendido como o aumento da 
capacidade da pessoa em agregar valor para a organização. A maior 
capacidade das pessoas em agregar valor está ligada à capacidade da pessoa 
em lidar com atribuições e responsabilidades de maior complexidade. 
As pessoas entregam o que a organização espera ou necessita de diferentes 
formas, porque são diferentes na forma como articulam seus conhecimentos, 
habilidades e atitudes com o contexto ambiental (DUTRA, 2002, p. 130-
131). 
 

Para Dutra (2002), o fato de as pessoas possuírem conhecimentos, habilidades e 

atitudes não garante que a organização se beneficiará desses atributos, uma vez que o 

indivíduo pode não as colocar em prática. Nesta linha de pensamento, ninguém é competente 

a priori, uma vez que a competência se manifesta na ação, no saber agir diante da situação 
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prática. A competência, portanto, não representa o que se tem em “estoque” e sim o que se faz 

na ação. 

Seguindo a linha de Le Boterf, Fleury e Fleury (2004) também pautam competência à 

geração de valor relacionando a mobilização de múltiplos saberes, como saber agir, mobilizar, 

comunicar e assumir responsabilidades: “Um saber agir responsável e reconhecido, que 

implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades que agreguem 

valor econômico à organização e valor social ao indivíduo (FLEURY e FLEURY, 2004, P. 

30). 

 Inspirados nos verbos das definições de Le Boterf, Fleury e Fleury (2001) elaboram o 

Quadro 6: Competências para o Profissional. 

 

Quadro 6: Competências para o profissional 

Saber agir Saber o que e por que faz. 
Saber julgar, escolher, decidir. 

Saber mobilizar 
recursos Criar sinergia e mobilizar recursos e competências. 

Saber comunicar Compreender, trabalhar, transmitir informações, 
conhecimentos. 

Saber aprender Trabalhar o conhecimento e a experiência, rever 
modelos mentais; saber desenvolver-se. 

Saber engajar-se e comprometer-se 
Saber empreender, assumir riscos. 
Comprometer-se. 

Saber assumir responsabilidades 
Ser responsável, assumindo os riscos e 
consequências de suas ações e sendo por isso 
reconhecido. 

Ter visão estratégica 
Conhecer e entender o negócio da organização, o 
seu ambiente, identificando oportunidades e 
alternativas. 

Fonte: Fleury e Fleury (2001, p. 188) 
 

O debate iniciado pela escola francesa sobre o tema competências se preocupa com as 

relações entre conhecimentos (saber), habilidades (saber fazer) e atitudes (saber ser). A 

competência é aqui entendida em relação aos resultados. É justamente dessa vertente de 

estudos que, em nosso entender, são desenvolvidas as principais contribuições à noção de 

competência individual: não seria esta última um estado de formação educacional ou 

profissional, tampouco um conjunto de conhecimentos adquiridos ou de capacidades 

aprendidas; seria, isso sim, a mobilização e a aplicação de conhecimentos e capacidades em 
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uma situação específica, na qual se apresentam recursos e restrições próprias a essa situação 

(RUAS, 2005). 

Capacidade é tudo o que se desenvolve e explora sob a forma de potencial e que é 

mobilizado em uma ação a qual associamos à noção de competência. Ou seja, não se trata de 

considerar pessoas competentes, mas sim suas ações. As capacidades são, em geral, 

compostas por conhecimentos, habilidades e atitudes (RUAS, 2005). Segundo Ruas (2005), a 

noção de competência especialmente no setor de serviços, atividade econômica predominante 

no contexto atual de negócios, tem foco cada vez mais dirigido para os resultados e para a 

responsabilidade do que para a tarefa. Nesse contexto, o protagonista do trabalho, além de 

saber fazer, deve apresentar, em muitos casos, a capacidade de identificar e selecionar o como 

fazer a fim de se adaptar à situação específica (customizada) que enfrenta.  

O conceito de competência, para Ruas (2005), aproxima-se mais da capacidade de 

combinar e mobilizar adequadamente recursos já desenvolvidos do que ter internalizado (e 

não em uso) um estoque de conhecimentos e habilidades. A expressão adequadamente 

aparece, nesse caso, como o significado de uma combinação de recursos apropriada ao 

evento, ou seja, adequada à situação específica a ser enfrentada. 

Segundo Ruas (2005) a noção de competência não deve ser confundida com a de 

desempenho, que é a quantificação da performance. Para o autor, a competência pode ser 

caracterizada como uma maneira de atingir o desempenho esperado, mas não se confunde 

com ele. É nessa vertente que usaremos o conceito de competência no presente trabalho. 

 

 

3.2 Competências de gestores 

  

Para Bitencourt, Azevedo e Froelich (2013), a competência gerencial é um importante 

elemento na formação das competências organizacionais. 

 

Os gestores possuem um papel vital. São os condutores do processo, os 
responsáveis pelo desenvolvimento de um saber combinatório, que se refere 
à capacidade de articulação das competências dos indivíduos e das 
competências coletivas das equipes ou das unidades, e pela ampliação e 
espaço de atuação das pessoas. Nessa visão, o trabalho não é simplesmente 
um conjunto de tarefas associadas a um cargo, mas o prolongamento direto 
do elemento pessoa, que constitui as competências organizacionais, 
mediante uma situação profissional cada vez mais mutável e complexa 
(BITENCOURT; AZEVEDO e FROELICH, 2013, p. 8).  
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Os gestores são, portanto um importante elo entre a empresa e as pessoas que nela 

trabalham, potencializando resultados e mobilizando interesses de ambas as partes. 

  Le Boterf (2003) define o saber administrar como: 

• Saber agir com pertinência: saber agir não se reduz ao saber operar; o profissional 

deve não somente saber executar o que é prescrito, mas deve ir além do prescrito. A 

competência se revela mais no saber agir, saber encarar o acontecimento imprevisto, 

este saber agir não se resume em saber tratar um incidente, mas, igualmente, em saber 

antecipá-lo. 

• Saber mobilizar saberes e conhecimentos em um contexto profissional: não basta 

possuir conhecimentos ou habilidades, mas saber mobilizá-los em um contexto 

profissional. O saber e o saber fazer não se situam apenas em uma pessoa, mas estão 

ligados a uma rede de relações pessoais, de banco de dados, de cadernetas de 

anotações e de livros ao alcance das mãos. O profissional deve saber mobilizar na 

hora certa não somente os seus conhecimentos e habilidades, mas também os de suas 

redes profissionais. 

• Saber integrar ou combinar saberes múltiplos e heterogêneos: é preciso saber 

selecionar os elementos necessários no repertório dos recursos, organizá-los e 

empregá-los para realizar uma atividade profissional, resolver um problema ou 

realizar um projeto. O bom gestor não é aquele que aplica em qualquer circunstância 

o mesmo comportamento: ele sabe modular sua estratégia de gerenciamento em 

função das situações que encontra. 

• Saber transpor: ter capacidade de aprender e de se adaptar, ter condições de resolver 

problemas e de enfrentar situações e não de resolver apenas um problema ou uma 

situação. Em um novo ambiente, é preciso saber utilizar os conhecimentos ou 

habilidades que executou em contextos distintos, transferindo-os por analogia. 

• Saber aprender e aprender a aprender: saber tirar as lições da experiência, saber 

transformar sua ação em experiência, não se contentando apenas em fazer e agir. 

Fazer de sua prática profissional uma oportunidade de criação de saber. Destaca-se 

aqui a importância da reflexão sobre ação. 

• Saber envolver-se: o profissional que toma iniciativa e faz propostas não pode 

esconder-se atrás das instruções e procedimentos. A competência profissional não é 

apenas uma questão de inteligência e toda a sua personalidade e ética estão em jogo. 
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O envolvimento profissional depende da implicação afetiva e da coragem, dos riscos 

que o profissional está disposto a assumir em cada situação a ser enfrentada. 

Le Boterf (2003) também destaca que o saber administrar não se trata apenas de saber 

escolher, mas também de saber escolher na urgência, na instabilidade e na efemeridade. Para 

que se prove o profissionalismo, a regularidade do enfrentamento dessas situações imprevistas 

é essencial. O mesmo acontece com a incompetência: não é porque uma pessoa fracassa 

excepcionalmente que pode ser taxada de incompetente. 

Cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho, as qualidades pessoais, ou seja, as 

competências comportamentais assumem cada vez mais importância no exercício de uma 

profissão: a capacidade de escuta e a autoconfiança são qualidades cada vez mais requeridas 

nas situações profissionais, não basta apenas saber fazer, mas é preciso também saber ser, isto 

é, usar o seu agir profissional em determinado contexto (LE BOTERF, 2003). 

Outro ponto importante destacado por Le Boterf (2003) para o profissional gestor é a 

autoimagem, pois ela indica o que o sujeito julga estar ao seu alcance, o que está em 

condições de poder e de saber resolver. A emoção e a autoimagem exercem importante papel 

na mobilização de recursos disponíveis e mobilizar recursos supõe ter confiança em sua 

existência, na capacidade para utilizá-los de modo eficaz e em seu potencial de evolução. 

Diante de situações inéditas ou incertas, o profissional precisa ser capaz de assumir riscos e 

precisa ter uma certa audácia para ser competente.  

Segundo Le Boterf (2003) é isso o que permite ao funcionário experiente ousar inovar 

com mais frequência, se o funcionário principiante não ousa inovar, certamente, é um por um 

insuficiente domínio profissional, mas também porque ele dispõe de um reduzido “crédito de 

confiança”. Quanto mais reconhecimento social tem um profissional, mais ele fica autorizado 

a assumir riscos e menos contas de suas competências precisa prestar. 

Nesse sentido, Zarifian (2001) destaca que é importante saber questionar-se e mudar o 

modo de encarar as vantagens proporcionadas pela experiência. Faz-se necessário, então, 

questionar seus métodos de trabalho e desenvolver uma atitude de reflexão ante sua própria 

atividade profissional. O autor coloca que tal distanciamento e reflexão são mais difíceis para 

as pessoas que foram marcadas pelos taylorismo e que tendem naturalmente a reproduzir e 

defender; o distanciamento e a reflexão são mais fáceis para os mais jovens. 

Ruas (2001), inspirado em autores como Le Boterf e Zarifian, define competências 

como não apenas o saber, nem tampouco o saber-fazer, mas sim, à capacidade do profissional 

de mobilizar e aplicar esses conhecimentos e capacidade em uma condição particular, em que 
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se colocam recursos e restrições próprias à situação específica. É dentro do contexto 

específico que a competência se manifesta por meio da mobilização adequada de 

conhecimentos e habilidades. 

 

 

3.2.1 A Gerência Média   

 

A média gerência compreende gestores que chefiam departamentos específicos (como 

contabilidade, de marketing, de produção), unidades de negócio ou que servem como gerentes 

de projetos em organizações horizontais. Gerentes de nível médio são responsáveis por 

implementar a gestão de políticas, planos e, normalmente, estão dois níveis abaixo da 

diretoria (LUTHRA, 2011). 

As competências dos níveis intermediários de gestão têm a finalidade de traduzir as 

macro decisões em operações (MAXIMIANO, 2002). A média gerência é, portanto, um 

importante elo na comunicação empresarial tanto do alto escalão para as unidades 

operacionais, quanto das unidades operacionais para o alto escalão. 

A participação e o comprometimento da gerência média são fundamentais para o 

sucesso na implementação das estratégias organizacionais. Como eles estão muito próximos à 

operação conhecem mais a fundo as lacunas nos procedimentos e competências das equipes e 

exercem importante papel na aprendizagem organizacional.  

King, Fowler e Zeithamil (2002, p. 41) argumentam o porquê a perspectiva do gerente 

de nível médio é essencial: 

 

Ao analisar as percepções da gerência intermediária, a alta gerência pode 
compreender melhor os pontos fortes das competências existentes na 
empresa e identificar áreas em que o fortalecimento ou o desenvolvimento 
destas é necessário. Esse entendimento pode ser o passo inicial e 
fundamental no processo que tem como objetivo final consolidar as 
competências atuais ou desenvolver novas competências que contribuam 
para criar e manter uma vantagem competitiva sustentável. 

 

 Floyd e Wooldridge (1992, 1996) definem quatro papéis acerca das atividades dos 

gerentes médios na formulação e implementação da estratégia: defensor, sintetizador, 

facilitador e implementador. O papel do defensor de alternativas é guiar e promover, defender 

e apresentar alternativas à alta direção; o sintetizador de informações categoriza as ideias e as 

defende junto à alta direção; o facilitador da estratégia promove a adaptação, compartilhando 
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informações e facilitando a aprendizagem; o implementador aplica a estratégia promovendo 

ajustes e inspirando a equipe. Os gerentes podem desempenhar mais do que um papel 

simultaneamente e são importantes articuladores e peças-chave no processo de formulação e 

implementação das estratégias organizacionais. 

 Lavarda e Machado (2010, p. 11) também discorrem a respeito da importância da 

gerência média: 

As gerências intermediárias estão localizadas entre o nível decisório das 
organizações e o nível operacional, logo, são funções estratégicas, que se 
comunicam permanentemente com o campo, possuindo contato direto com 
os usuários dos produtos/serviços e com as ações específicas e menores, 
porém, fundamentais para a operacionalização do negócio. Neste sentido, 
reconhecer a importância do middle management nas organizações pode ser 
considerado uma atitude estratégica e ao mesmo tempo empreendedora.  

  

Conforme destaca Andersen (2004), a média gerência participa ativamente de todos os 

níveis organizacionais e as funções que desempenham estão em uma posição intermediária, 

articulando a informação e influenciando o processo decisório, por estarem em contato 

permanente com as ações que desencadeiam a estratégia e por conhecerem as especificidades 

das atividades necessárias ao alcance dos objetivos da organização. 

A revisão da literatura não localizou estudos realizados com a média gerência, dada a 

importância desse profissional nas organizações, este estudo pretende contribuir para o 

entendimento mais profundo da atuação desse profissional, como ele aprende e mantém suas 

competências de forma que a empresa possa fomentar o seu desenvolvimento visando 

aperfeiçoar o desempenho organizacional. 

 

3.3 O modelo de competências de Cheetham e Chivers 

 

 Existem na literatura diversos tipos de modelos de competências, os quais acabam por 

auxiliar na identificação das necessidades de aprendizagem no local de trabalho e assegurar o 

que será necessário desenvolver para a sustentabilidade do negócio (GODOY et al., 2009). Os 

estudos na área têm demonstrado que é comum, nas organizações, a necessidade de identificar 

as competências que efetivamente possibilitem aos gerentes o desempenho superior e os 

resultados efetivos em seus respectivos contextos (D’AMELIO, 2007).  

Os modelos de competências gerenciais seguem 3 principais linhas de abordagens: 

comportamental, de padrões e situacional. O modelo comportamental busca identificar a 

combinação ideal de conhecimentos, habilidades, atitudes e experiências que possibilitaria um 
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alto desempenho agregando valor à organização e funcionando como ferramentas que 

descrevem requisitos para o exercício de uma profissão. O modelo de padrões estabelece as 

expectativas de desempenho competente a partir da definição do conjunto de padrões e 

qualificações nas atividades. Já o modelo situacional engloba fatores que podem interferir na 

manifestação das demais competências requeridas (RUTH, 2006). 

 O modelo de Zarifian (2001) relaciona as competências aos negócios, ou seja, por 

meio das estratégias estabelecidas pela empresa (e para implementá-las) são definidas as 

competências a serem desenvolvidas nos processos de aprendizagem.O modelo compreende 

as seguintes competências: competências sobre processos; competências técnicas; 

competências sobre a organização; competências de serviço e competências sociais. 

 Fleury e Fleury (2001) também desenvolveram um modelo de competências 

vinculando competências organizacionais às individuais. Esse modelo compreende 

competências do negócio, competências técnico-profissionais e competências sociais. 

 Ruas (2001), por outro lado, apresenta uma proposta experimental orientada para o 

desenvolvimento de competências gerenciais. Seu modelo baseia-se em duas premissas: a 

dificuldade de compartilhamento das qualidades atribuídas a competências individuais ou a 

competências localizadas em grupos específicos e à existência de um gap entre o 

desenvolvimento de competências e os processos de formação e capacitação convencionais. O 

objetivo proposto pelo autor consistia no desenvolvimento de um método de intervenção que 

contribuísse para a geração, difusão, sistematização e compartilhamento de competências no 

âmbito das organizações. Tal modelo compreende quatro etapas subdivididas em subetapas: a 

preparação do desenvolvimento de competências, geração de competências, difusão de 

competências e sistematização. 

Dentre os diversos modelos de competências existentes destaca-se o de Cheetham e 

Chivers (1996, 1998), construído a partir de modelos existentes e apoiado sobre uma extensa 

literatura do campo da educação, o modelo proposto pelos autores foi desenvolvido em um 

estudo empírico junto a centenas de profissionais de 20 formações na Grã-Bretanha, com o 

intuito de investigar como esses profissionais aprendem e mantêm suas competências 

profissionais. 

A proposta do modelo de Cheetham e Chivers (1996, 1998) foi a de um modelo mais 

holístico que integra elementos de diversas abordagens. Em seu modelo, os autores 

consideram aspectos processuais, individuais, coletivos e sociais, além dos macrorresultados 
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da atividade profissional, microrresultados das atividades específicas e resultados parciais de 

uma atividade específica. 

 Dentre as principais concepções trazidas da área de educação e do desenvolvimento 

profissional que integraram o modelo de Cheetham e Chivers (1996) destacam-se:  

• abordagem técnico-racional: na qual o profissional atua baseando-se em 

conhecimentos especializados ou técnicos, adquiridos por meio da educação formal 

• abordagem profissional reflexiva de Schön: autopercepção dos resultados que conduz 

à reflexão. A reflexão sobre as ações, sejam elas passadas ou atuais, pode levar a 

alguma modificação de comportamentos e da competência profissional, sendo 

portanto, uma ferramenta primordial para a aquisição de outras competências. 

• abordagem funcional: tem como base os padrões de competências definidos pelo 

governo da Grã-Bretanha usados no sistema de Qualificações Vocacionais Nacionais. 

São destacados os padrões mínimos de desempenho nas ocupações pelos profissionais. 

• abordagem comportamental: envolve atributos pessoais como autoconfiança, controle 

emocional e habilidades interpessoais para o desempenho requerido. 

A ética e valores também são incorporados ao modelo de Cheetham e Chivers (1996). 

Zarifian (2001) assinala a importância dos valores éticos: 

 

O indivíduo precisa reconhecer-se nesses valores. Precisa aderir a eles com 
conhecimento e convicção pessoais. Contundo, ao mesmo tempo, em uma 
atividade profissional é preciso que esses valores sejam compartilhados. 
Esses valores são éticos, no sentido de que regulam os comportamentos 
concretos dos indivíduos e que estes, ao mesmo tempo, aderem a eles 
(ZARIFIAN, 2001, p. 124). 

 

 Zarifian (2001) exemplifica com os valores como: respeito, justiça e generosidade, 

discorrendo sobre como eles influenciam na motivação e no “bem-estar” no trabalho, pois, 

uma pessoa quando tratada com respeito e de maneira justa, se envolverá ainda mais no 

trabalho e provavelmente se comportará de maneira semelhante.  

 As metacompetências também passaram a fazer parte do modelo de Cheetham e 

Chivers (1996), através delas os indivíduos analisam e desenvolvem competências que já 

possuem, exemplos de metacompetências são: capacidade analítica, criatividade e 

comunicação. Assim como as metacompetências, as transcompetências são competências que 

integram outras competências, pois através delas outras competências são aprendidas e 

desenvolvidas; como exemplo temos a agilidade mental e a reflexão.  
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 No cerne do modelo estão quatro competências centrais para a obtenção de um 

desempenho efetivo: competência de conhecimento/cognitiva; competência funcional; 

competência pessoal/comportamental e competência de valores/ética. Sobre essas 

competências estão as metacompetências – que possibilitam aos indivíduos desenvolverem as 

competências que já possuem – e as transcompetências que permitem a expressão das demais 

competências, incrementando a aprendizagem e o desenvolvimento de outras competências; 

como exemplo de transcompetências temos a análise e a reflexão.   

Esses quatro componentes centrais podem ter seu grau de importância variando de 

acordo com a profissão, assim como as metacompetências, pois profissões diferentes 

demandam uma dosagem diferente de cada componente, de acordo com os aspectos mais 

relevantes para cada profissão.  

Além disso, o modelo admite que as diferentes competências centrais podem estar 

relacionadas, assim como os subcomponentes das competências podem estar inter-

relacionados. Por exemplo, para realizar uma competência funcional pode ser necessária uma 

competência cognitiva. 

 Os resultados produzidos por meio da interação dos componentes do modelo são assim 

tipificados: macrorresultados (resultados abrangentes e globais); microrresultados, (resultados 

de atividades mais específicas) e resultados parciais, que são os resultados de uma atividade 

parcialmente concluída.  

Os resultados da competência profissional (em termos macro, micro e parcial), 

percebidos pelo indivíduo ou recebidos pelos outros através do feedback, levam o indivíduo à 

reflexão sobre a ação e também na ação. 

 É então, por meio da reflexão que o indivíduo pode melhorar a competência 

profissional. O modelo apresenta a reflexão como possibilidade de alimentar qualquer um dos 

componentes centrais, os seus subcomponentes e as metacompetências, completando o ciclo 

de aprendizagem e melhoria contínua. 

A personalidade e a motivação também integram o modelo, pois ambas influenciam as 

decisões pessoais acerca das necessidades e possibilidades de se tomar atitudes. As 

características da personalidade podem tanto contribuir como limitar a atuação em 

determinados aspectos profissionais. Assim como a motivação, que tanto pode afetar o 

desempenho profissional como a vontade para melhorar e desenvolver as competências. 

O contexto e o ambiente do trabalho também são considerados; o contexto configura-

se como a situação particular na qual um profissional é requisitado a operar e o ambiente, 
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como as condições físicas, culturais e sociais que envolvem um indivíduo no trabalho 

(CHEETHAM e CHIVERS, 1998). 

 Cheetham e Chivers (2000) após apresentarem os resultados de suas pesquisas 

ressaltam que o modelo permitiu examinar a natureza da prática profissional, a natureza das 

modernas profissões, a competência profissional, como as pessoas reconhecem competências 

profissionais em outras pessoas e como as pessoas adquirem competências. 

 Cheetham e Chivers (2001) sugerem a aprendizagem de competências por métodos 

formais e informais, ressaltando a importância da aprendizagem informal para a maturação 

profissional. 

 A utilização desse modelo no presente estudo foi considerada adequada tanto pela 

abrangência do modelo quanto à conceituação da competência profissional como uma 

mobilização de forma particular pelo profissional na sua ação produtiva de um conjunto de 

saberes de naturezas diversas formando as competências cognitivas, técnico/funcionais, 

comportamentais, de valores e ética. O modelo aborda a aprendizagem de competências, além 

de ressaltar a importância da aprendizagem informal nesse processo, estando alinhados aos 

objetivos do presente estudo. 

 

3.4 Competência e aprendizagem  

 

Por meio da análise das abordagens de competências e aprendizagem já citadas no 

presente estudo pode-se constatar a relação entre os constructos. O processo de aquisição de 

competências pode ser compreendido à luz da aprendizagem.  

Segundo Zarifian (2001), a competência é um entendimento prático de situações que 

se apoia em conhecimentos adquiridos e os transforma na medida em que aumenta a 

diversidade das situações. Para o autor, esse processo propicia a aprendizagem contínua dos 

conhecimentos, das habilidades e atitudes necessárias à resolução de problemas. 

 De acordo com Ruas (2001), para que haja competência, é necessário colocar em ação 

um repertório de recursos – conhecimentos, capacidades cognitivas, relacionais etc. – os quais 

são colocados à prova em situações desconhecidas ou desafiadoras, de problemas mais 

complexos, incidentes etc. Nessas situações, além de colocar em ação os recursos da 

competência, “se tem a oportunidade de experimentar e aprender novas possibilidades de lidar 

com eles”, e, portanto, de desenvolver a própria competência (RUAS, 2001). 
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Le Boterf (2003) ressalta que a competência não é algo concluído, ao contrário, ela 

pressupõe a construção e o profissional é visto, então, nessa perspectiva como um produtor de 

experiências. Assim, o desenvolvimento da competência é um processo permanente de 

construção e reconstrução de conhecimentos e habilidades e não se trata de mera repetição de 

soluções passadas, mas adequação da mobilização da competência de acordo com a 

circunstância atual. Dessa forma, é  na ação que o indivíduo absorve novos saberes e aprimora 

seu saber fazer em nova situação, levando em conta a interpretação que faz da situação, 

selecionando os recursos existentes, organizando-os e os conectando de forma diferente. 

 A aprendizagem significa, então, em nosso horizonte como o processo pelo qual se 

adquire a competência. Já o desempenho da pessoa no trabalho representaria uma expressão 

de suas competências, uma manifestação daquilo que ela aprendeu ao longo de sua vida 

(FREITAS e BRANDÃO, 2005). 

Para Elkjaer (2005), o ponto de partida da aprendizagem é a experiência vivenciada do 

cotidiano. Segundo a abordagem da aprendizagem social, a aprendizagem é concebida como a 

participação nos processos sociais enfatizando tanto o saber quanto o estar e o vir a ser.    

 A aprendizagem se mostra, portanto, essencial para que o indivíduo possa adaptar-se 

ao seu meio. As vivências cotidianas são oportunidades para aprender e dentre elas destacam-

se as experiências por meio também  da aprendizagem informal abordadas no presente estudo. 

 Para Cheetham e Chivers (2001) a aprendizagem é a forma como as pessoas absorvem 

informações do ambiente e as ordenam mentalmente, mas também como as aplicam nas 

atividades cotidianas. A noção de aprendizagem para os autores interage com a noção de 

competência individual. 

 O conceito de aprendizagem utilizado para esse trabalho refere-se a um grande 

processo de crescimento e de intercâmbio com o meio, gerando uma mudança de atitude no 

indivíduo. 

 Sendo assim, aprender implica em mudar conhecimentos, habilidades ou atitudes 

anteriores e constitui uma mudança relativamente duradoura na capacidade ou no 

comportamento do indivíduo; tal mudança é ainda transferível para novas situações com as 

quais ela se depara (POZO, 1999; SONNENTAG; NIESSEN; OHLY, 2004). Já as 

competências para o exercício profissional envolvem várias dimensões (conhecimentos, 

habilidades e atitudes aplicadas adequadamente à situação). Quando o profissional não tem as 

competências necessárias à sua função ou percebe que necessita adquirir novas competências 

(atualizar-se), isso é feito por meio da aprendizagem, que pode ser formal ou informal. 
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4. Metodologia 

 

 Nesta seção serão apresentados os procedimentos metodológicos utilizados na 

condução da presente pesquisa, descrevendo o tipo de pesquisa, as etapas empregadas, a 

apresentação da instituição e dos sujeitos-alvo da pesquisa. 

 

 

4.1 Procedimentos metodológicos e tipo de pesquisa 

 

A pesquisa foi executada em duas etapas, a primeira quantitativa , para identificar as 

estratégias de aprendizagem que são utilizadas pelos coordenadores e classificá-los de acordo 

com o uso de cada estratégia (busca de ajuda em material escrito, busca de ajuda interpessoal, 

tentativa e erro, reflexão extrínseca, reflexão intrínseca e reprodução). 

  Após classificá-los de acordo com o uso de cada estratégia, foram selecionados para a 

etapa qualitativa  (entrevistas) os coordenadores com as maiores e menores médias nas 

estratégias cognitivas e comportamentais. 

  Por um lado, a etapa quantitativa prévia tem por objetivo entender, de um modo geral, 

quais as estratégias mais usadas pelos coordenadores e, por outro lado, auxiliar na escolha das 

pessoas a serem entrevistadas, de modo que seja possível entender mais profundamente os 

resultados da etapa quantitativa. 

 A metodologia a ser adotada para esta pesquisa foi um estudo de métodos mistos, 

utilizando a abordagem de pesquisa quantitativa com aplicação de questionário e a pesquisa 

qualitativa, com entrevista semiestruturada.  

Também utilizou-se a técnica de triangulação de dados (observações, entrevistas, 

pesquisas a documentos) para a coleta e análise dos dados. Patton (2002) recomenda utilizar 

múltiplas fontes de evidência a fim de aumentar a validade dos dados. A utilização de 

métodos mistos, de acordo com Creswell e Plano Clark (2013) já é considerada uma 

triangulação metodológica. 

Foram coletados documentos com o departamento de recursos humanos, para buscar o 

perfil profissional pesquisado e, além disso, foram feitas consultas à intranet e site 

institucional para confirmar informações recebidas verbalmente. Segundo Creswell e Plano 
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Clark (2013) o uso de métodos mistos é adequado quando os resultados quantitativos 

requerem uma explicação sobre o que eles significam. Os resultados quantitativos podem 

gerar explicações gerais para os relacionamentos entre as variáveis, mas deixam a desejar pela 

falta de entendimento mais detalhado do que os testes estatísticos ou as dimensões do efeito 

realmente significam. 

 Segundos os autores, a pesquisa quantitativa tem como pontos fracos o entendimento 

do contexto e a “não audição direta” das vozes dos participantes, já a pesquisa qualitativa 

compensa então esta fragilidade. No entanto, a pesquisa qualitativa é vista como deficiente 

devido às interpretações pessoais feitas pelo pesquisador, consequentemente o viés causado 

por isto é a dificuldade em generalizar os achados para um grupo grande devido ao número 

limitado de participantes estudados. Assim, a combinação de potencialidades de uma 

abordagem compensa as fragilidades da outra abordagem, extraindo os pontos fortes de 

ambas. 

 Dentre os tipos existentes de projetos de métodos mistos, o presente estudo, enquadra-

se como projeto sequencial explanatório. De acordo com Creswell e Plano Clark (2013), o 

projeto explanatório é um projeto de métodos mistos em que o pesquisador começa 

conduzindo uma fase quantitativa e acompanha os resultados com uma segunda fase, a 

qualitativa. A segunda fase é implementada com os propósitos de explicar os resultados 

iniciais em maior profundidade, conforme demostrado na Figura 8: 

 

 

Fonte: Creswell e Plano Clark (2013, p. 73) 

Figura 8: O projeto sequencial explanatório 

 

  

 No projeto sequencial explanatório, o pesquisador primeiro coleta e analisa os dados 

quantitativos e na sequência coleta e analisa os dados qualitativos, que ajudam a explicar ou 

elaborar os resultados obtidos na primeira fase. A segunda fase, qualitativa, parte da primeira 

fase, quantitativa, e as duas são conectadas no estágio intermediário do estudo. A justificativa 

para essa abordagem é que os dados quantitativos e sua análise subsequente proporcionam um 

entendimento geral do problema de pesquisa. Os dados qualitativos e sua análise refinam e 
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explicam aqueles resultados estatísticos explorando as visões dos participantes em maior 

profundidade (CRESWELL; PLANO CLARK, 2013, p. 101). 

 Pelos motivos supracitados, acreditou-se adequada a adoção do projeto explanatório 

sequencial dos métodos mistos para responder ao problema de pesquisa do presente estudo. 

Para atender ao objetivo proposto de compreender como os coordenadores 

administrativos aprendem e mantêm suas competências profissionais, foram utilizados os 

procedimentos metodológicos sintetizados na Figura 9: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora 
Figura 9: Diagrama dos procedimentos metodológicos 

 
 

O presente estudo foi inicialmente feito com a aplicação de questionário com 60 

indivíduos a fim de levantar as estratégias de aprendizagem por eles utilizadas, após tabulação 

      Revisão teórica 
      Procedimentos 

metodológicos 

      Aplicação do 
questionário 

      Análise dos dados 
quantitativos 

      Entrevistas c/ 
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estratégias cognitivas 
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      Análise dos dados 
qualitativos 

      Conclusão 
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e análise das respostas do questionário foram selecionados 3 indivíduos com as maiores e 3 

indivíduos com as menores médias nas estratégias cognitivas e comportamentais. As médias 

das estratégias cognitivas e comportamentais foram calculadas por meio das médias obtidas 

em cada estratégia de aprendizagem. 

Com os 6 indivíduos selecionados para as entrevistas foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas a fim de compreender o que se tem aprendido com cada estratégia. 

Creswell e Plano Clark (2013) recomendam que a coleta de dados qualitativos venha 

de uma amostra muito menor que a coleta de dados quantitativos, já que a intenção deste 

projeto não é fundir ou comparar os dados, portanto, ter tamanhos desiguais não é um 

problema nos projetos sequenciais. A consideração importante está em coletar informações 

qualitativas suficientes para que temas significativos possam ser desenvolvidos. 

 Através da combinação das modalidades quantitativa e qualitativa, foram extraídas as 

vantagens de cada uma delas para delineamento da presente pesquisa em duas etapas: a) uso 

de um instrumento para mensuração e validação da relação entre os constructos estratégias de 

aprendizagem informal no ambiente de trabalho. b) entrevista semiestruturada a fim de 

aprofundar o entendimento acerca das estratégias utilizadas pelos indivíduos para o 

aprendizado no trabalho. 

 

4.2 Etapa quantitativa 

 

 A etapa quantitativa teve dois objetivos, o primeiro de identificar as estratégias de 

aprendizagem que são utilizadas pelos coordenadores (busca de ajuda em material escrito, 

busca de ajuda interpessoal, tentativa e erro, reflexão extrínseca, reflexão intrínseca e 

reprodução). E o segundo consistiu em classificá-los para a seleção dos entrevistados na etapa 

qualitativa. 

 

4.2.1 Instrumento de coleta de dados 

 

 O questionário de coleta utilizado foi composto por questões que mensuram as 

estratégias de aprendizagem utilizadas no trabalho, por meio das dimensões cognitiva e 

comportamental (Apêndice A). 

 Esse instrumento já foi utilizado em pesquisas anteriores, Pantoja (2004) que o 

desenvolveu e utilizou para investigar a relação entre estratégias de aprendizagem e variáveis 
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individuais, características organizacionais e percepção de suporte à aprendizagem contínua, 

cujo público-alvo era servidores públicos federais.  

  No estudo de Bevilácqua-Chaves (2007), o mesmo questionário foi utilizado para 

investigar o uso de estratégias de aprendizagem no trabalho e a percepção de suporte à 

aprendizagem contínua em um contexto de mudança organizacional, também com servidores 

públicos federais.   

  Já Conte (2011) fez algumas adaptações no instrumento para utilizá-lo com 

profissionais de saúde a fim de investigar a relação entre a aprendizagem individual percebida 

pelos sujeitos da pesquisa, por meio da utilização das estratégias de aprendizagem informal. 

Neste trabalho usaremos a versão do questionário adaptada por Conte (2011). 

O questionário é composto por 36 questões, nas quais as estratégias de aprendizagem 

informal no ambiente de trabalho são medidas nas dimensões cognitiva e comportamental e 

divididas em 6 estratégias. As estratégias cognitivas compreendem a reprodução, reflexão 

intrínseca e reflexão extrínseca. Já as estratégias comportamentais consistem em busca de 

ajuda interpessoal, busca de ajuda em material escrito e aplicação prática. Para isso, foi 

utilizada a escala de frequência, com opções de respostas variando de “Nunca faço (1)” para 

“Sempre faço (10)”.  

 

Quadro 7: Questões indicadoras da dimensão cognitiva 
Estratégias cognitivas 

Reprodução 
6. Visando executar melhor minhas atividades de trabalho, busco repetir automaticamente 
ações e procedimentos memorizados. 
7. Executo minhas atividades repetindo automaticamente ações rotineiras de trabalho. 
9. Faço meu trabalho sem pensar muito sobre ele. 
14. Meu trabalho é realizado sem que eu faça críticas ou questionamentos às normas e\ou 
procedimentos adotados para sua execução. 
18. Executo meu trabalho sem saber precisamente quais são seus objetivos. 
19. Para melhor execução do meu trabalho, procuro seguir sempre os mesmos 
procedimentos. 
25. Realizo minhas atividades sem saber para que elas são necessárias. 
29. Para executar melhor o meu trabalho, procuro repetir mentalmente informações e 
conhecimentos recém-adquiridos. 
30. Executo meu trabalho no “piloto automático”. 
36. Para aprimorar a execução do meu trabalho, busco memorizar dados (número de rubricas, 
contas, transações em sistemas, etc). 
Reflexão intrínseca 
2. Através de análise crítica da execução do meu trabalho, tento conhecê-lo melhor. 
3. Busco associar novas informações e conhecimentos às minhas atividades de trabalho. 
4. Busco entender como diferentes partes do meu trabalho estão relacionadas entre si. 
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22. Procuro compreender o máximo possível de cada uma das partes que compõe o meu 
trabalho.  
35. Procuro compreender como novos conhecimentos e habilidades podem ser integrados ao 
meu trabalho. 
Reflexão Extrínseca 
23. Procuro conhecer como o meu trabalho está relacionado aos resultados obtidos nas 
diferentes áreas da organização. 
24. Quando faço o meu trabalho, penso em como ele está relacionado ao negócio e estratégia 
da organização. 
26. Tento compreender como os resultados obtidos nas diferentes áreas da organização 
influenciam a execução do meu trabalho. 
28. Tento conhecer como as diferentes áreas da organização estão relacionadas entre si. 
31. Busco relacionar a execução do meu trabalho aos valores adotados na organização. 
Fonte: Escala elaborada por Pantoja (2004) e adaptada por Conte (2011) 
 
Quadro 8: Questões indicadoras da dimensão comportamental 

Estratégias comportamentais 
Busca de ajuda interpessoal 
5. Consulto meus colegas de trabalho mais experientes, quando tenho dúvidas sobre algum 
assunto relacionado ao meu trabalho. 
10. Busco ajuda de meus colegas quando necessito de informações mais detalhadas sobre o 
trabalho. 
17. Peço ajuda aos meus colegas, quando necessito aprender algo sobre meu trabalho. 
Consulta material escrito 
12. Lendo e buscando localizar instruções e artigos técnicos e normas das organizações 
concorrentes, aprendo em meu trabalho. 
13. Localizando e estudando documentos ou materiais importantes sobre um assunto, procuro 
conhecer melhor meu trabalho. 
16. Para melhor execução do meu trabalho, busco ajuda em manuais técnicos e na legislação 
vigente. 
20. Consultando catálogos referentes às novas tecnologias e procedimentos, junto aos 
fornecedores ou via Internet, busco conhecer melhor meu trabalho. 
21. Preencho as falhas do meu conhecimento no trabalho buscando livros, manuais, apostilas 
e documentos. 
33. Visando obter informações mais atualizadas à execução do meu trabalho, busco ajuda na 
Internet. 
Aplicação prática 
1. Aprendo a melhorar a qualidade do meu trabalho, aplicando novos conhecimentos e 
habilidades. 
8. Testo novos conhecimentos aplicando-os na prática do meu trabalho. 
11. Juntamente com meus colegas de trabalho, busco trocar informações e conhecimentos. 
15. Para aprender preciso praticar os novos conhecimentos adquiridos. 
27. Aplicar os conhecimentos adquiridos é fundamental para melhorar minha prática 
profissional 
30. Busco aprender aplicando novos conhecimentos à prática, ao invés de ler ou pedir 
orientação para outras pessoas. 
34. Coloco em prática os conhecimentos adquiridos no ambiente de trabalho para melhor 
meu desempenho. 
Fonte: Escala elaborada por Pantoja (2004) e adaptada por Conte (2011) 
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4.2.2 Adaptação do instrumento da pesquisa 

 

 

 Antes da aplicação a todos os sujeitos da pesquisa foi feito um pré-teste com dois 

coordenadores a fim de verificar se a linguagem estava adequada ao público. Juntamente com 

o questionário foi enviado um formulário para que os respondentes dissessem se as questões 

eram de fácil compreensão e se geravam dupla interpretação, assim como um espaço para 

observações e sugestões. A aplicação do pré-teste foi bastante útil para que fossem efetuadas 

as revisões e adaptações necessárias para a compreensão do questionário utilizado. 

 Também foram colhidos dados demográficos como sexo, idade, escolaridade, curso de 

formação, curso de pós-graduação, tempo de empresa, tempo na função de coordenador 

administrativo e local de trabalho, se interior ou capital/Grande Rio, no intuito de levantar o 

perfil dos respondentes e se algum dos comportamentos adotados tem relação com 

determinado dado demográfico.  

Após a aplicação do pré-teste, optou-se por retirar as seguintes questões (presentes no 

Apêndice A): 19_Consultando notícias e/ou informações via internet, busco conhecer melhor 

meu trabalho, 25_Realizo minhas atividades sem saber para que elas são necessárias, pois 

identificamos que os itens medidos por essas questões já estavam contemplados nas questões 

31_Visando obter informações mais atualizadas à execução do meu trabalho, busco ajuda na 

internet e 17_Executo meu trabalho sem saber precisamente quais são seus objetivos, 

respectivamente. As questões: 9_Faço meu trabalho sem pensar muito sobre ele, 30_Executo 

meu trabalho no “piloto automático” também foram excluídas, por não se mostrarem 

adequadas, pois passavam uma ideia negativa da atuação do respondente, dando a impressão 

até de desleixo em seu trabalho.  

Algumas questões tiveram suas redações adaptadas ao vocabulário dos respondentes 

resultando no questionário final que foi aplicado aos respondentes, conforme o Apêndice C – 

Questionário Final. Essas questões foram codificadas conforme o Quadro 9.  
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Quadro 9: Codificação do questionário final 
 

Estratégias cognitivas 
Código Reprodução 
REPRO1 6. Visando executar melhor minhas atividades de trabalho, busco repetir 

automaticamente ações e procedimentos memorizados. 
REPRO2 7. Executo minhas atividades repetindo automaticamente ações rotineiras de 

trabalho. 
REPRO3 13. Meu trabalho é realizado sem que eu faça críticas ou questionamentos às 

normas e/ou aos procedimentos adotados para sua execução. 
REPRO4 17. Executo meu trabalho sem saber precisamente quais são seus objetivos. 
REPRO5 18. Para melhor execução do meu trabalho, procuro seguir sempre os mesmos 

procedimentos. 
REPRO6 26. Para executar melhor o meu trabalho, procuro repetir mentalmente 

informações e conhecimentos recém-adquiridos. 
REPRO7 32. Para aprimorar a execução do meu trabalho, busco memorizar dados (número 

de rubricas, contas, transações em sistemas etc.). 

 
Código Reflexão intrínseca 
REFIN1 2. Por meio de análise crítica da execução do meu trabalho, tento conhecê-lo 

melhor. 
REFIN2 3. Busco associar novas informações e conhecimentos às minhas atividades de 

trabalho. 
REFIN3 4. Busco entender como diferentes partes do meu trabalho estão relacionadas 

entre si. 
REFIN4 20. Procuro compreender o máximo possível de cada uma das partes que 

compõem o meu trabalho.  
REFIN5 31. Procuro compreender como novos conhecimentos e habilidades podem ser 

integrados ao meu trabalho. 
Código Reflexão extrínseca 
REFEX1 21. Procuro conhecer como o meu trabalho está relacionado aos resultados 

obtidos nas diferentes áreas da organização. 
REFEX2 22. Quando faço o meu trabalho, penso em como ele está relacionado ao negócio 

e à estratégia da organização. 
REFEX3 23. Tento compreender como os resultados obtidos nas diferentes áreas da 

organização influenciam a execução do meu trabalho. 
REFEX4 25. Tento conhecer como as diferentes áreas da organização estão relacionadas 

entre si. 
REFEX5 27. Busco relacionar a execução do meu trabalho aos valores adotados na 

organização. 
Estratégias comportamentais 

Código Busca de ajuda interpessoal 
BAJIN1 5. Consulto meus colegas de trabalho mais experientes quando tenho dúvidas 

sobre algum assunto relacionado ao meu trabalho. 
BAJIN2 9. Peço ajuda a meus colegas quando necessito de informações mais detalhadas 

sobre o trabalho. 
BAJIN3 16. Peço ajuda aos meus colegas, quando necessito aprender algo sobre meu 

trabalho. 
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Quadro 9: Codificação do questionário final – continuação 
 
Código Consulta material escrito 
COMAE1 11. Lendo e buscando localizar instruções e artigos técnicos e normas das 

organizações similares/concorrentes, aprendo em meu trabalho. 
COMAE2 12. Localizando e estudando documentos ou materiais importantes sobre um 

assunto, procuro conhecer melhor meu trabalho. 
COMAE3 15. Para melhor execução do meu trabalho, busco ajuda nas normas e/ou na 

legislação vigente. 
COMAE4 19. Preencho as falhas do meu conhecimento no trabalho buscando livros, 

manuais, apostilas e documentos. 
COMAE5 29. Visando obter informações mais atualizadas à execução do meu trabalho, 

busco ajuda na internet. 
 
Código Aplicação prática 
APRAT1 1. Aprendo a melhorar a qualidade do meu trabalho, aplicando novos 

conhecimentos e habilidades. 
APRAT2 8. Testo novos conhecimentos aplicando-os na prática do meu trabalho. 
APRAT3 10. Juntamente com meus colegas de trabalho, busco trocar informações e 

conhecimentos. 
APRAT4 14. Para aprender preciso praticar os novos conhecimentos adquiridos. 
APRAT5 24. Aplicar os conhecimentos adquiridos é fundamental para melhorar minha 

prática profissional 
APRAT6 28. Busco aprender aplicando novos conhecimentos à prática, ao invés de ler ou 

pedir orientação para outras pessoas. 
APRAT7 30. Coloco em prática os conhecimentos adquiridos no ambiente de trabalho para 

melhor meu desempenho. 
Fonte: Escala elaborada por Pantoja (2004), adaptada por Conte (2011) e adaptada pela Autora (2013) 

 

4.2.3 População e amostra 

 

 A organização onde foi realizada a pesquisa é uma instituição de ensino de grande 

porte, localizada no Estado do Rio de Janeiro, que contém 60 filiais espalhadas pelo estado e 

conta com aproximadamente 8.000 mil funcionários. 

A empresa oferece programas educacionais que vão desde a formação profissional 

inicial até a pós-graduação, apresentando cursos em diversas áreas de conhecimento. A 

empresa também conta com cursos de treinamento e desenvolvimento voltados ao 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de seus funcionários, assim como atividades voltadas 

para a melhoria da qualidade de vida. Os funcionários podem fazer os cursos que compõem o 

portfólio de treinamento e desenvolvimento no horário de trabalho e esses cursos têm como 

principais objetivos apoiar o desenvolvimento de competências que contribuam para o alcance 
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das diretrizes e estratégias organizacionais, além disso, os funcionários também contam com 

bolsas para fazer os cursos voltados ao público externo que são realizados nas filiais da 

empresa. 

A empresa também financia parte dos estudos de educação formal, o programa 

abrange desde cursos de ensino fundamental e médio, cursos técnicos, licenciatura, 

graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado; até setembro de 2012 foram oferecidas 

1965 bolsas. Os funcionários também podem solicitar a participação em cursos livres e de 

extensão em outras instituições, assim como a participação em seminários e congressos. 

Segundo o relatório anual de atividades da empresa em 2011, 31% do seu quadro de 

funcionários possuem pós-graduação lato sensu e 42% possuem graduação completa, reflexo 

dos incentivos dos programas educacionais da empresa.   

 

4.2.3.1 Quem é o coordenador administrativo – sujeitos da pesquisa 

 

Os sujeitos da pesquisa são os coordenadores administrativos desta instituição de 

ensino. Nesta empresa, esse profissional atua como um controller, sendo responsável pelo 

planejamento, análise e controle do desempenho financeiro da filial, assim como coordena as 

atividades de rotina relativas ao financeiro, pessoal, materiais e contratos.  

Na hierarquia da empresa ele responde diretamente ao diretor da filial e além do 

diretor também assessora a área técnica e de atendimento.  

 
 
 

 

Fonte: Produzido pela autora 
Figura 10: Organograma da filial 
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O coordenador administrativo é um profissional que precisa ter a visão não só da área 

administrativa e financeira, mas de toda a filial e instituição, para que possa atuar nas diversas 

etapas do processo.  

Este profissional precisa ser altamente eficiente e ter desenvolvida grande habilidade 

de raciocínio analítico e planejamento estratégico. Faz a gestão dos colaboradores de sua 

equipe, estabelece relações de parceria com os colegas de trabalho, envolve-se com os demais 

setores da filial, sugerindo e promovendo melhorias nos processos. Tem ciência e dissemina a 

importância do bom atendimento e relacionamento com os alunos e clientes da filial. Dentre 

as competências estabelecidas no processo seletivo desse profissional estão: 

• Capacidade de liderança, com experiência na coordenação de projetos e equipes; 

• Clareza e objetividade na comunicação oral e escrita; 

• Identificação para atuação e desenvolvimento no segmento educacional; 

• Habilidade para a mediação de grupos; 

• Postura cooperativa, com facilidade para o trabalho em equipe; 

• Capacidade para organização e planejamento do trabalho; 

• Foco em resultados; 

• Visão sistêmica e estratégica, capacidade analítica; 

• Compromisso com o autoaperfeiçoamento pessoal e profissional; 

• Iniciativa e espírito empreendedor, com capacidade para propor mudanças e 

flexibilidade para atuar em diferentes contextos; 

• Capacidade para lidar com as exigências e pressões apresentadas; 

• Capacidade para agir e tomar decisões éticas, com foco na cidadania e na 

sustentabilidade (social, ambiental e econômica); 

 

A escolaridade solicitada é superior completo, preferencialmente em Administração de 

Empresas, Ciências Contábeis ou áreas afins e ainda, também preferencialmente, com pós-

graduação. Suas principais responsabilidades e atribuições estão descritas a seguir: 

• Gerir a equipe administrativa da filial; 

• Planejar, organizar, operacionalizar e controlar as atividades e questões 

administrativas da filial; 

• Garantir a execução das atividades financeiras, administração de materiais e serviços, 

administração de pessoal e manutenção de equipamentos e do prédio, conforme 

normas e prazos estabelecidos nos manuais de procedimentos; 
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• Elaborar relatórios para acompanhamento dos resultados financeiros e contábeis da 

filial, visando facilitar a tomada de decisões;  

• Prestar auxílio às demais áreas em questões administrativas e no planejamento anual 

das metas;  

 

No mercado de trabalho ele pode ser considerado como um gerente médio. A média 

gerência compreende gestores que chefiam departamentos específicos (como contabilidade, 

de marketing, de produção), unidades de negócio ou que servem como gerentes de projetos 

em organizações horizontais. Gerentes de nível médio são responsáveis por implementar a 

gestão de políticas, planos e, normalmente, estão dois níveis abaixo da diretoria. 

Na instituição são ao todo 60 coordenadores administrativos, distribuídos nas filiais e 

em algumas gerências especializadas.  

 

 

4.2.3.2  Coleta dos dados quantitativos 

 

 Como procedimento de coleta de dados quantitativos foi utilizado um questionário 

eletrônico, através da internet, o Survey Monkey. Este procedimento foi adotado levando-se 

em consideração a praticidade, velocidade, conveniência, facilidade de acompanhamento e o 

baixo custo e controle de respostas e extração dos dados da ferramenta. 

 As pessoas que compunham a população pesquisada foram convidadas a participar da 

pesquisa a partir do envio de um e-mail, com link direcionando o respondente para um 

endereço eletrônico na internet (Apêndice C).  

 No início da página, antes do questionário, havia uma apresentação explicando os 

propósitos da pesquisa e reforçando que se tratava de pesquisa de âmbito acadêmico e que a 

pessoa poderia a qualquer momento solicitar esclarecimentos ou se retirar da pesquisa; nesse 

espaço também foi garantido ao respondente o anonimato. 

 A coleta dos dados ocorreu entre os dias 14/03 a 04/04/2013; por conta de um feriado 

prolongado e 2 encontros realizados em  cidades diferentes neste mesmo período com o grupo 

pesquisado, foi necessário estender o período da pesquisa, que originalmente se encerrava em 

25/03/2013. Nesse período foram enviadas 4 mensagens de reforço e incentivo à participação 

na pesquisa e de agradecimento por seu preenchimento. O índice de resposta foi de 78% com 

47 respondentes de um total de 60 coordenadores. 
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4.2.4 Análise de dados quantitativos 

 

Além de identificar quais estratégias de aprendizagem são utilizadas pelos sujeitos da 

pesquisa, foi também analisado se a variabilidade do uso de cada estratégia de aprendizagem 

estava associada às diferenças individuais, como idade, gênero, tempo de trabalho na empresa 

e grau de escolaridade A ideia de classificar pessoas pelas estratégias que  usam objetivou 

selecionar pessoas que fossem bem distintas entre si, de modo que os resultados da etapa 

qualitativa fossem mais ricos. 

 

4.2.4.1 Preparação dos dados da pesquisa para análise 

 

O total da população pesquisada conta com 60 coordenadores administrativos 

distribuídos nas filiais e gerências especializadas. O questionário foi enviado aos 60 

coordenadores, obtendo-se um retorno de 47 respondentes, ou seja, 78% de retorno. 

O primeiro procedimento realizado antes da análise dos dados, foi a verificação dos 

dados faltantes e a eliminação de 3 respondentes, dado que estes respondentes preencheram 

apenas os dados demográficos, restando então 44 respondentes, ou seja, 73% do total da 

população. 

Outros 3 respondentes deixaram de preencher uma das questões, que foram 

preenchidas pela média das respostas dos demais respondentes para as respectivas questões. 

Conforme demonstrado na Tabela 1: 

Tabela 1: Questões que tiveram 1 dado preenchido com as médias dos demais respondentes 

Questão não respondida Quantidade de respondentes 
REFEX5 43 
COMAE1 43 
APRAT4 43 

Legenda:  
REFEX5: Busco relacionar a execução do meu trabalho aos valores adotados na organização.   
COMAE1: Lendo e buscando localizar instruções e artigos técnicos e normas das organizações 
similares/concorrentes, aprendo em meu trabalho.  
APRAT4: Para aprender preciso praticar os novos conhecimentos adquiridos. 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

As questões REFEX5, COMAE1 e APRAT4 apresentaram apenas um dado faltante 

cada uma, 2, 27% de dados faltantes. Resultando em 3 dados faltantes de uma tabela de 32 
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variáveis (1.408 células), assim, decidiu-se pela imputação dos dados faltantes pela média de 

cada variável. 

Para avaliar as estratégias de aprendizagem informal no trabalho foi utilizada a análise 

fatorial confirmatória e a modelagem em equação estrutural com estimação PLS (Partial Least 

Squares), adequada para situações com amostras pequenas.  

Cada estratégia de aprendizagem informal foi medida pelos itens apresentados no 

Quadro 8, para avaliar a confiabilidade dessa mensuração foi usado o coeficiente alfa de 

Cronbach (TORRES; MONTEIRO, ARICA, 2010) e a confiabilidade composta. 

Para que a confiabilidade seja garantida Hair et al. (2005, p. 200) recomendam: 

 

1. O número mínimo de itens em uma escala para mensurar um 
determinado conceito deve ser de pelo menos três. 

2. Os itens incluídos na escala devem estar correlacionados positivamente. 
Quando surgem correlações negativas entre itens: 

a. Verifique a redação das perguntas e, se uma pergunta estiver 
redigida de modo negativo, então os escores para essa questão 
devem ser codificados ao contrário. Com isso, queremos dizer 
que, em uma escala de cinco pontos, o 1 é recodificado como 5, 
o 2 é recodificado como 4, etc. Você poderá utilizar a função 
RECODE no SPSS para fazer isso. 

b. Se o primeiro procedimento falhar, então remova os itens 
problemáticos da escala. 

3. Itens que são correlacionados com outros itens na escala em um nível 
inferior a 0,3, devem ser avaliados para remoção da escala. 

 

Variando-se de 0 a 1, geralmente um alfa de 0,7 é tido como mínimo, embora 

coeficientes mais baixos possam ser aceitáveis dependendo dos objetivos da pesquisa, o 

Quadro 10 pode ser usado como referência. O software SPSS calcula o alfa de Cronbach. 

 

Quadro 10: Regras práticas sobre a dimensão do coeficiente alfa de Cronbach* 

Variação do coeficiente alfa Intensidade da associação 

< 0,6 Baixa 

0,6 a < 0,7 Moderada 

0,7 a < 0,8 Boa 

0,8 a < 0,9 Muito boa 

0,9 Excelente 

* Se alfa > 0,95, os itens devem ser inspecionados para garantir que mensuram diferentes aspectos do conceito. 
Fonte: Hair et al. (2005, p. 200) 

 

Após a avaliação da confiabilidade da mensuração de cada estratégia de 

aprendizagem, seu escore foi calculado como a média de seus itens. Posteriormente, os 
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respondentes foram classificados em ordem decrescente de cada estratégia utilizada 

(frequência), para serem selecionados para a etapa qualitativa. 

Para poder selecionar os participantes da etapa qualitativa, foi necessário manter a 

identificação dos respondentes na etapa quantitativa, por isso, a primeira etapa não foi 

anônima, mas a identificação dos respondentes não foi divulgada, apenas os resultados 

agregados.  

 

4.3 Etapa qualitativa 

 

Dentro de um estudo qualitativo, o principal objetivo é descobrir e interpretar os 

significados que os indivíduos dão às suas vidas e experiências (MERRIAM, 2002). As 

principais características deste tipo de estudo incluem descrição, interpretação e compreensão, 

além de utilizarem dados obtidos por meio de entrevistas, observações e análises 

documentais, na análise se identificam padrões recorrentes em formas de temas, categorias, 

fatores e variáveis e centra-se na compreensão de um fenômeno, processo, ou de perspectivas 

e visões gerais por parte dos indivíduos envolvidos (MERRIAM, 1998). 

Uma pesquisa qualitativa de natureza exploratória possibilita familiarizar-se com as 

pessoas e suas preocupações (DESLAURIERS, KÉRISIT, 2008) e torna possível a 

compreensão das preocupações dos atores sociais, tais quais elas são vividas no cotidiano.  

 

4.3.1 Seleção dos entrevistados 

 

Na presente pesquisa, além do questionário utilizado na fase quantitativa, também foi 

usada a entrevista como forma de coleta de dados, dos 60 indivíduos pesquisados, 6 foram 

selecionados, 3 com as maiores médias cognitivas e comportamentais e 3 com as menores 

médias cognitivas e comportamentais, no intuito de compreender as razões do uso de cada 

estratégia, assim como os aspectos que influenciam a aprendizagem desses profissionais.  

Por meio da entrevista foi possível aprofundar o entendimento das respostas 

levantadas nos questionários, obter complementações, assim como se interar de novos dados 

que não foram abordados no questionário.  
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4.3.2 Coleta de dados qualitativos 

 

 Por meio das entrevistas podem-se obter informações históricas e aspectos não 

explorados nos questionamentos podem surgir. Além disso, a análise de documentos 

constitui-se em uma valiosa técnica de abordagem de dados qualitativos podendo ser também 

utilizada para complementar informações obtidas em outras fontes (GODOY, 1995a). Desta 

forma, a utilização de documentos diversos pode prover o pesquisador com dados 

complementares para que este possa aprofundar a compreensão a respeito do problema 

investigado. 

 Segundo Godoy (2008), existem alguns tipos básicos de entrevistas: as altamente 

estruturadas, as semiestruturadas e as não estruturadas. As entrevistas altamente estruturadas 

são compostas de um conjunto de perguntas que serão feitas sempre da mesma forma e na 

mesma ordem; nesse tipo de entrevista, em geral, obtém-se respostas curtas e o entrevistador 

apenas as registra. Em contraposição está a pesquisa não estruturada. Já a entrevista 

semiestruturada tem como objetivo principal compreender os significados que os 

entrevistados atribuem a questões e situações relativas ao tema de interesse; esse tipo de 

entrevista é utilizado também para colher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, 

possibilitando ao entrevistador compreender a visão de mundo dos indivíduos entrevistados e 

entender as elaborações que eles empregam para fundamentar suas opiniões e crenças sobre 

determinado assunto ou determinada situação. 

 As entrevistas semiestruturadas possuem um roteiro previamente estabelecido, com 

questões abertas, que servem de norteadoras para a entrevista, sem, no entanto, serem  

limitadoras, oferecendo liberdade para que os novos dados que surjam sejam investigados e 

esclarecidos. Além disso, a entrevista semiestruturada permite compreender significados 

atribuídos pelos indivíduos aos fenômenos investigados e seu roteiro norteador resulta em 

uma certa padronização da entrevista, facilitando comparações. 

 A entrevista semiestruturada se mostra um instrumento adequado à presente pesquisa 

por oferecer a flexibilização necessária para o aprofundamento das questões que trarão 

respostas aos objetivos deste estudo. Quais estratégias são utilizadas para a aprendizagem de 

competências desses profissionais e por que estes indivíduos lançam mão dessa ou daquela 

tática, que características influenciam, que aspectos funcionam como facilitadores ou 

barreiras? As questões da entrevista encontram-se no Apêndice A. 



70 
 
 A fim de garantir um bom resultado nas entrevistas, Godoy (2008) recomenda que o 

entrevistador seja capaz de ouvir se abstendo de projetar opiniões ou sentimentos a respeito 

do que está sendo investigado; é preciso também estabelecer um clima de abertura e confiança 

para que os sujeitos possam expor livremente seus pontos de vistas. É importante também 

estimular o entrevistado a contar casos e situações vivenciadas e evitar que as questões sejam 

respondidas simplesmente com “sim” ou “não”. 

 Nesta pesquisa as entrevistas foram realizadas no próprio local de trabalho do 

respondente, em local reservado como uma sala de reuniões, a fim de reduzir as interrupções e 

assegurar um ambiente tranquilo e propício à fluência da conversa, proporcionando também 

um ambiente em que o entrevistado se sentisse à vontade para deixar aflorar opiniões e 

sentimentos assim como se sentisse seguro quanto ao sigilo das informações transmitidas. 

Cada entrevistado recebeu uma codificação no questionário da etapa quantitativa, após 

a tabulação dos dados e identificação dos maiores e menores escores médios nas estratégias 

de aprendizagem, os respondentes foram identificados para entrevistas em profundidade. 

As entrevistas foram realizadas no período de 10/4 a 03/05/2013 e por envolver 

pessoas da capital paulista e do interior do estado, foi necessário aguardar a disponibilidade da 

agenda tanto do entrevistado quanto  da pesquisadora.  

A partir do referencial teórico e das análises da etapa quantitativa foi construído o  

roteiro utilizado para a entrevista (Apêndice B). 

 

4.3.3 Análise de dados qualitativos 

 

 A pesquisa qualitativa encontra-se com a ideia de que o significado é socialmente 

construído por indivíduos em interação com o seu mundo. A característica-chave das 

pesquisas qualitativas é a busca do entendimento de um fenômeno sob a perspectiva dos 

participantes do estudo. O interesse do investigador está em verificar como determinado 

fenômeno se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações diárias. Não é 

possível compreender o comportamento humano sem a compreensão do quadro referencial 

(estrutura) dentro do qual os indivíduos interpretam seus pensamentos, sentimentos e ações 

(GODOY, 1995a). 

Com a permissão dos entrevistados, as entrevistas foram gravadas, sob a garantia de 

sigilo dos nomes e das filiais em que atuam. O conteúdo das gravações foi integralmente 

transcrito, para que então pudesse realizar a análise do conteúdo. 
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Nesta pesquisa os dados textuais foram tratados por meio de análise textual 

interpretativa, baseando-se em Flores (1994). Segundo o autor, a segmentação é feita a partir 

de fragmentos dos discursos que expressam a mesma ideia, o que permite sua organização em 

categorias baseadas em padrões recorrentes ou afinidades. 

A categorização seguiu os critérios: a partir do roteiro de entrevista utilizado e do 

referencial teórico, cada categoria recebeu um código de 3 letras, conforme exemplificado na 

quadro 11. 

 

Quadro 11: Exemplo de categorização dos dados 

Pergunta do roteiro de 
entrevista  

Respostas dos entrevistados, separados em 
média e alta aprendizagem Categorias Código 

     

Que competências você 
acha importantes para 
um coordenador? 

 

Entrevistado:...A primeira competência é de 
relacionamento, relacionamento interpessoal 
primeiramente com todos os pares, passando 
aí vamos falar do gerente até a última escala 
de função, depois os conhecimentos 
administrativos no caso e a habilidade de de 
coordenação de equipes mesmo... 

Competências 
percebidas 
para a 
profissão 

CPP 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Após concluída a codificação dos dados, examinou-se o conteúdo classificado em cada 

categoria no intuito de fundir categorias semelhantes ou eliminar categorias não 

representativas. Em seguida, as categorias foram agrupadas de acordo com as metacategorias 

previamente definidas de acordo com os temas do presente estudo. 

Flores (1994) define a análise de dados como um conjunto de manipulações, 

transformações, operações e comprovações realizadas a partir dos dados a fim de extrair 

significado relevante em relação ao problema investigado. 

Ainda segundo o autor, as conclusões das análises interpretativas começam a ser 

extraídas praticamente desde o momento em que se está coletando os dados; Flores (1994) 

ressalta a importância de um mesmo investigador coletar e analisar os dados: 
 

Os dados qualitativos são ricos em significados e a sua análise e interpretação 
precisam se apoiar no conhecimento do contexto em que foram produzidos e das 
condições de produção. Aliás, as transcrições não refletem gestos, entonação, 
movimentos etc. que o analista poderia tomar em consideração na hora de 
contextualizar o significado atribuído a determinadas declarações. 

 

Conforme recomenda Flores (1994), as entrevistas foram ouvidas, transcritas e lidas 

repetidas vezes, para que se pudesse ter uma visão geral do conteúdo, identificar os pontos 

comuns ou divergentes e os temas que pudessem direcionar as análises posteriores. A análise 
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dos dados, portanto, foi realizada usando-se categorias baseadas no referencial teórico 

adotado. 

 Para discutir como os coordenadores aprendem e mantêm suas competências 

profissionais, que estratégias utilizam, quais fatores funcionam como facilitadores ou 

barreiras para essa aprendizagem, os temas foram separados e resultaram em metacategorias. 

 O quadro 12 mostra a relação completa das categorias e metacategorias usadas nesta 

pesquisa que serão comentadas na seção de resultados. 

 

Quadro12: Quadro códigos, descrição da categoria e metacategoria 

Código Descrição da categoria Metacategoria 
EDF Educação formal (exceto treinamento e desenvolvimento) Estratégias de 

aprendizagem TED Treinamento e Desenvolvimento 
REP Reprodução 
RFI Reflexão intrínseca 
RFE Reflexão extrínseca 
BAI Busca de ajuda interpessoal 
CME Consulta material escrito 
APP Aplicação prática 
CPP Competências percebidas para a profissão Competências 
CSD Competências que são diferenciais 
CAD Competências a desenvolver 
CDC Competência de conhecimento 
COF Competência funcional 
CPC Competência pessoal/comportamental 
CEV Competência ética/de valores 
MCT Metacompetência/Transcompetência 

TPR Trajetória profissional 

Facilitadores e inibidores 
da aprendizagem 

EPA Experiência anterior 

PER Personalidade 

MOT Motivação 
FEE Feedback 

CON  Contexto do trabalho 

AMB Ambiente de trabalho 

EST Estrutura existente 

EXP Experiências marcantes 

TEM Tempo 

INT Interação 
Fonte: Elaborado pela autora 
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5. Resultados 

 

 Nesta seção são apresentadas a análise e a discussão dos dados referentes à 

caracterização da amostra e à avaliação do modelo de mensuração. 

 

5.1 Características demográficas dos participantes  

 

Os dados demográficos da pesquisa mostram que 56,8% dos respondentes são do sexo 

feminino (25 respondentes) e 43,2% do sexo masculino, tendo como idade média 39 anos. O 

detalhamento das características demográficas da amostra consta do Quadro 13. 

 
Quadro 13: Dados demográficos 
Dados demográficos   Quantidade Percentual 
        
Gênero       

Feminino 25 56,8% 
Masculino 19 43,2% 

 
Local de Trabalho       

Capital/Grande Rio de Janeiro 19 43,2% 
Interior/Litoral 25 56,8% 

Curso de Graduação       
Administração de Empresas 28 63,6% 
Economia 2 4,5% 
Contabilidade 11 25,0% 
Outros 3 6,8% 

Pós-Graduação       
Especialização/MBA 39 88,6% 
Mestrado 0 0,0% 
Doutorado 0 0,0% 
Não possui 5 11,4% 

Curso da Pós-Graduação*       
Controladoria e Finanças/Auditoria e Controladoria 14 26,9% 
Gestão de Pessoas 8 15,4% 
Gestão Empresarial / MBA em Administração 8 15,4% 
Administração Financeira/ MBA em Adm. Financeira 4 7,7% 
Gerenciamento de Projetos - PMI 3 5,8% 
Gestão Escolar 3 5,8% 
Comércio Eletrônico 1 1,9% 
Comercio Exterior 1 1,9% 
Gestão Ambiental 1 1,9% 
Gestão da Educação Tecnológica 1 1,9% 
Gestão do Conhecimento 1 1,9% 
MBA Business Intelligence 1 1,9% 
MBA em Contabilidade  1 1,9% 
Planejamento Estratégico 1 1,9% 



74 
 

Psicopedagogia 1 1,9% 
Análise de Sistemas 1 1,9% 
Não informado 2 3,8% 

* aproximadamente 1/3 dos respondentes possuem 2 ou 3 especializações. 
 
 
Faixa Etária       

de 20 a 29 anos 2 4,5% 
de 30 a 39 anos 26 59,1% 
de 40 a 49 anos 12 27,3% 
acima de 50 anos 4 9,1% 

Tempo de Empresa       
até 5 anos 7 15,9% 
de 6 a 10 anos 12 27,3% 
de 11 a 15 anos 11 25,0% 
de 16 a 20 anos 9 20,5% 
acima de 20 anos 5 11,4% 

Tempo como Coordenador Administrativo     
até 5 anos 23 52,3% 
de 6 a 10 anos 12 27,3% 
de 11 a 15 anos 6 13,6% 
de 16 a 20 anos 3 6,8% 
acima de 20 anos 0 0,0% 

Fonte: Elaborado pela autora 
  

 Comparando o tempo de empresa com o tempo na função de coordenador 

administrativo contatou-se que 25% dos respondentes (11 casos) entraram na empresa já na 

função de coordenação administrativa.  Foi na última década que empresa passou a contratar 

profissionais do mercado para atuar na coordenação administrativa, antes disso houve 

somente um caso de profissional que já entrou nesta função (16 anos de empresa e 16 anos de 

coordenação administrativa).  

A figura 11 Tempo de trabalho na empresa X Tempo na Coordenação Administrativa 

demonstra que a política era basicamente formar os profissionais na própria empresa e não 

mesclar profissionais do mercado com os formados dentro da empresa, como é atualmente. 

Essa mistura de profissionais formados na empresa com os provenientes do mercado traz para 

a organização um novo olhar para o trabalho e para a forma de executá-lo.  O tempo médio na 

empresa é de 13 anos e o tempo para se tornar coordenador administrativo 7 anos. 
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Fonte: Elaborado pela autora 

Figura 11: Tempo de trabalho X Tempo na Coordenação Administrativa 

 

5.2 Resultados quantitativos 

 

Nesta seção serão demonstradas as análises quantitativas realizadas, a validação do 
modelo de mensuração e a classificação dos respondentes para a seleção na etapa qualitativa. 

 

5.2.1 Avaliação do modelo de mensuração 

 

 Para validar o modelo de mensuração, foi realizada a análise da validade convergente, 

a confiabilidade e a validade discriminante. De acordo com Hair Jr. et al. (2005), os 

parâmetros mínimos são valores de 0,7 para a confiabilidade e 50% para a variância extraída 

(average variance extracted – AVE). 

 As variáveis latentes aplicação prática, consulta a material escrito e reprodução 

apresentaram AVE menor que 50%, razão pela qual se decidiu pela retirada dos seguintes 

itens que apresentavam menor carga fatorial: REPRO3_ Meu trabalho é realizado sem que eu 

faça críticas ou questionamentos às normas e/ou procedimentos adotados para sua execução, 

REPRO4_ Executo meu trabalho sem saber precisamente quais são seus objetivos, REPRO5_ 

Para melhor execução do meu trabalho, procuro seguir sempre os mesmos procedimentos, 

APTRAT4_ Para aprender preciso praticar os novos conhecimentos adquiridos, APRAT6_ 

Busco aprender aplicando novos conhecimentos à prática, ao invés de ler ou pedir orientação 
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para outras pessoas e COMAE5_Preencho as falhas do meu conhecimento no trabalho 

buscando livros, manuais, apostilas e documentos. 

 O fato de esses itens serem retirados não trouxe prejuízos para a análise, visto que o 

item “reprodução” ainda ficou com 4 indicadores, o “aplicação prática”, com 5 indicadores e 

o “consulta a material escrito”, com 4 indicadores. 

 Uma nova análise foi realizada após a retirada desses itens, e o resultado do item 

reprodução apresentou AVE de 66,7%, “aplicação prática”, AVE de 59,1% e “consulta a 

material escrito”, AVE de 48,7% ficando muito próxima do limite e os demais com AVE 

maior que 50%, indicando validade convergente. 

 Conforme demonstrado na Tabela 2: Matriz de correlação entre as variáveis latentes, a 

confiabilidade composta superou 0,7, conforme sugere Chin (1998), na qual os estudos que 

utilizam equações estruturais a avaliação do construto deve ser feita pela confiabilidade 

composta, sendo necessário que o valor seja superior a 0,7. 

 

Tabela 2: Matriz de correlação entre as variáveis latentes 

Variáveis latentes de 1ª ordem 1 2 3 4 5 6 

1 - Aplicação prática 0,765 

2 - Busca ajuda interpessoal 0,619 0,824                                                                           

3 - Consulta material escrito 0,491 0,344 0,692                                                  

4 - Reflexão extrínseca 0,492 0,316 0,438 0,835                               

5 - Reflexão intrínseca 0,615 0,389 0,478 0,615 0,779  
6 – Reprodução 0,175 0,170 -0,045 -0,205 -0,059 0,791 

       
Variância média extraída - AVE 0,591 0,689 0,487 0,761 0,655 0,667 

Confiabilidade composta 0,852 0,868 0,789 0,927 0,883 0,853 

Alfa de Cronbach 0,768 0,768 0,647 0,897 0,823 0,753 
Fonte: Elaborada pela autora 
Nota 1: Os valores na diagonal são a raiz quadrada da AVE, para avaliação da validade discriminante. 
 

 Para Hair et al. (2005), geralmente um alfa de 0,7 é tido como mínimo, embora 

coeficientes mais baixos possam ser aceitáveis dependendo dos objetivos da pesquisa. Na 

tabela supracitada,  podemos verificar que com exceção da variável “consulta a material 

escrito” que apresentou um alfa de 0,647 os demais ficaram acima de 0,7, o que garante a 

cofiabilidade ao estudo. 

 Na análise fatorial confirmatória realizada, os resultados foram adequados no que se 

refere à validade discriminante, item no qual as cargas cruzadas são mais baixas que as cargas 

fatoriais, conforme demonstrado na Tabela 3: Análise fatorial confirmatória. 
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Tabela 3: Análise fatorial confirmatória 

       

Aplicação 
prática 

Busca ajuda 
interpessoal 

Consulta 
material 
escrito 

Reflexão 
extrínseca 

Reflexão 
intrínseca 

Reprodução 

APRAT2 0,652 0,512 0,162 0,305 0,342 0,037 

APRAT3 0,826 0,615 0,559 0,329 0,399 0,187 

APRAT5 0,786 0,400 0,350 0,492 0,572 0,111 

APRAT7 0,784 0,375 0,373 0,372 0,558 0,179 

BAJIN1 0,448 0,680 0,264 0,300 0,349 0,089 

BAJIN2 0,594 0,873 0,283 0,296 0,327 0,136 

BAJIN3 0,466 0,903 0,298 0,173 0,277 0,197 

COMAE1 0,300 0,457 0,562 0,429 0,210 0,027 

COMAE2 0,244 0,259 0,808 0,375 0,338 -0,043 

COMAE3 0,380 0,072 0,678 0,066 0,347 -0,061 

COMAE4 0,428 0,097 0,698 0,260 0,425 -0,056 

REFEX1 0,449 0,307 0,342 0,856 0,611 -0,242 

REFEX2 0,509 0,369 0,368 0,898 0,563 -0,153 

REFEX3 0,234 0,127 0,271 0,803 0,314 -0,170 

REFEX4 0,375 0,186 0,461 0,777 0,483 -0,115 

REFIN1 0,484 0,174 0,327 0,446 0,775 -0,013 

REFIN3 0,554 0,473 0,435 0,459 0,891 -0,058 

REFIN4 0,407 0,299 0,521 0,542 0,739 -0,133 

REFIN5 0,477 0,217 0,151 0,470 0,699 0,048 

REPRO1 0,188 0,031 -0,124 -0,126 0,004 0,848 

REPRO2 0,171 0,241 -0,039 -0,210 -0,076 0,955 

REPRO5 -0,018 0,034 0,160 -0,149 -0,073 0,495 
Fonte: Elaborada pela autora 
 
 Desta forma foram realizados os testes quanto à validade convergente, validade 

discriminante e confiabilidade, com os fatores apresentando confiabilidade aceitável, 

demonstrando que o modelo pode ser considerado estatisticamente aceitável e imprimindo 

confiabilidade ao estudo. 
 

5.2.2 Classificação dos respondentes a partir dos escores médios 
 

 Os dados da Tabela 4: Dados do questionário refletem a média dos indicadores de 

cada estratégia de aprendizagem e pode-se notar que não há grande dispersão entre os 

indivíduos, a estratégia que de forma geral apresentou os menores escores foi a estratégia de 

reprodução. 
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Tabela 4: Dados do questionário 

Indivíduo Reprodução 
Reflexão 

Intrínseca 
Reflexão 

extrínseca 

Busca 
ajuda 
inter-

pessoal 

Consulta 
material 
escrito 

Aplicação 
prática 

Média 
cognitiva 

Média 
comporta-

mental 

1 5,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,4 10,0 
2 8,5 9,4 10,0 10,0 10,0 9,8 9,3 9,9 
3 10,0 9,6 10,0 10,0 9,3 9,4 9,9 9,6 
4 6,3 10,0 7,0 10,0 8,5 10,0 7,8 9,5 
5 7,3 8,4 8,8 10,0 9,3 9,0 8,2 9,4 
6 5,5 10,0 10,0 9,0 9,0 10,0 8,5 9,3 
7 7,5 8,4 9,2 10,0 9,0 9,0 8,4 9,3 
8 5,5 9,6 10,0 10,0 8,8 9,2 8,4 9,3 
9 6,8 9,4 9,2 9,7 8,8 9,4 8,5 9,3 
10 6,3 9,2 9,6 8,7 10,0 9,0 8,4 9,2 
11 5,3 9,6 8,6 10,0 9,0 8,4 7,8 9,1 
12 4,8 10,0 9,6 10,0 7,5 9,6 8,1 9,0 
13 5,8 8,8 10,0 9,3 8,8 9,0 8,2 9,0 
14 7,5 8,4 9,4 10,0 8,3 8,8 8,4 9,0 
15 6,3 9,4 8,8 8,3 9,5 9,2 8,2 9,0 
16 7,8 7,8 7,2 9,0 10,0 8,0 7,6 9,0 
17 7,3 8,8 9,0 9,3 8,8 8,8 8,4 9,0 
18 7,3 8,6 7,6 9,0 8,8 9,0 7,8 8,9 
19 7,0 9,0 9,0 9,0 8,8 9,0 8,3 8,9 
20 4,8 8,8 8,4 9,7 8,3 8,8 7,3 8,9 
21 8,3 8,6 9,0 9,0 9,0 8,0 8,6 8,7 
22 7,5 10,0 10,0 9,0 7,0 9,8 9,2 8,6 
23 9,0 8,4 6,4 9,7 6,8 9,2 7,9 8,5 
24 9,0 8,2 8,4 9,0 7,8 8,6 8,5 8,5 
25 6,5 8,4 7,8 8,7 8,3 8,2 7,6 8,4 
26 5,3 7,8 8,8 8,0 8,8 8,2 7,3 8,3 
27 6,8 8,2 8,8 8,7 8,0 8,2 7,9 8,3 
28 8,5 7,6 8,4 9,3 7,0 8,4 8,2 8,2 
29 7,5 9,6 9,4 7,0 8,3 9,4 8,8 8,2 
30 7,0 8,2 9,4 7,7 7,3 9,6 8,2 8,2 
31 8,0 8,4 8,2 8,3 7,5 8,6 8,2 8,1 
32 9,0 7,8 8,2 9,0 7,0 8,4 8,3 8,1 
33 4,0 8,0 8,2 9,0 7,3 7,8 6,7 8,0 
34 7,5 8,4 8,8 8,0 7,8 8,2 8,2 8,0 
35 8,0 7,8 8,6 10,0 5,3 8,6 8,1 8,0 
36 4,3 7,0 8,0 8,0 7,5 8,2 6,4 7,9 
37 7,0 8,0 7,6 8,3 7,0 7,8 7,5 7,7 
38 5,3 8,2 8,8 8,7 6,8 7,4 7,4 7,6 
39 6,3 8,2 7,0 8,0 5,8 8,0 7,2 7,3 
40 4,3 8,2 9,0 8,0 7,3 6,2 7,2 7,2 
41 6,0 7,8 8,0 6,7 6,5 8,0 7,3 7,1 
42 5,8 6,2 7,4 7,3 6,3 7,0 6,5 6,9 
43 4,3 8,0 8,4 5,0 7,3 6,8 6,9 6,4 

44 8,5 8,4 8,0 4,0 6,8 7,4 8,3 6,1 

Média 6,7 8,6 8,7 8,8 8,0 8,6 8,0 8,5 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Através da média de cada estratégia de aprendizagem foi calculada a média das 

estratégias comportamentais e a média das estratégias cognitivas, conforme ilustra a tabela 3.  

 Pode-se notar que não há grande dispersão entre os respondentes, dado que o que 

separa os maiores escores dos menores são, no máximo, 3 pontos, em uma escala de 1 a 10. O 

que pode ser explicado pela homogeneidade da população pesquisada.  

 Pantoja (2004) observou que a elevação dos níveis de escolaridade estava associada à 

intensificação do uso de vários tipos de estratégias de aprendizagem, exceto para busca de 

ajuda interpessoal e reprodução. No presente estudo pode-se observar que há um uso 

equilibrado das estratégias de aprendizagem. 

Os resultados encontrados não corroboram com aqueles de Pantoja (2004) que 

indicaram que profissionais mais qualificados tendem a lançar mão menos frequentemente de 

suas interações pessoais como fonte de aprendizagem em seu contexto de trabalho. Pelo 

contrário, os dados evidenciaram que a busca de ajuda interpessoal se constituiu um dos 

meios preferenciais usados pelos indivíduos para adquirirem novos conhecimentos e 

habilidades no trabalho, o que se constata tanto nos indivíduos que possuem pós-graduação, 

assim como nos indivíduos que não possuem pós-graduação. A Tabela 5: Média e Desvio-

Padrão (entre parênteses) dos escores de acordo com a escolaridade ilustra essa situação. 

 
Tabela 5: Média e Desvio-Padrão (entre parênteses) dos escores de acordo com a escolaridade 

  

n 
Aplicação 

prática 
Busca ajuda 
interpessoal 

Consulta 
material 
escrito 

Reflexão 
extrínseca 

Reflexão 
intrínseca 

Reprodução 

Sem pós-graduação 5 8,4 (0,9) 8,8 (1,1) 7,9 (1,1) 8,4 (0,7) 8,0 (1,4) 5,8 (1,3) 

Com pós-graduação 39 8,6 (0,9) 8,8 (1,3) 8,1 (1,2) 8,7 (0,9) 8,7 (0,8) 6,8 (1,5) 
Fonte: Elaborada pela autora 
 

As estratégias que apresentaram diferença mais acentuada quanto à escolaridade foram 

a reflexão intrínseca e a reprodução, que apresentaram um aumento nos indivíduos com pós-

graduação.  

Como a amostra é muito pequena (apenas cinco casos sem pós-graduação) os testes 

estatísticos não são indicados devido ao baixo poder estatístico, apesar disso, mesmo se as 

diferenças encontradas fossem significantes do ponto de vista estatístico, elas não são 

significantes do ponto de vista prático (são menores que 1 ponto em uma escala de 1 a 10). 

Embora exista a diferença estatística, por se tratar de uma diferença máxima de apenas 

um ponto, a diferença prática não é relevante e podemos considerar o grupo homogêneo em 

relação às estratégias utilizadas. 
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 Na tabela a seguir estão demonstradas as estratégias de aprendizagem separadas por 

faixa etária; nela, não há diferenças muito acentuadas dentre os escores médios variando 

apenas 0,6 entre os menores e os maiores escores.  

 
Tabela 6: Estratégias de aprendizagem por faixa etária  

  

Aplicação 
prática 

Busca ajuda 
interpessoal 

Consulta 
material 
escrito 

Reflexão 
extrínseca 

Reflexão 
intrínseca 

Reprodução 

de 20 a 29 anos 8,5 8,8 7,5 8,7 8,4 5,8 

de 30 a 39 anos 8,6 8,6 8,2 8,9 8,7 6,8 

de 40 a 49 anos 8,7 9,0 7,9 8,5 8,4 6,8 

acima de 50 anos 8,6 9,2 8,0 8,2 8,9 6,4 

Geral 8,6 8,8 8,0 8,7 8,6 6,7 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Conforme aumenta a faixa etária há um aumento da ajuda interpessoal como forma de 

aprendizado, o que pode ser explicado pelo fato de o indivíduo mais maduro ter uma rede de 

networking maior que os indivíduos mais jovens. 

 Já em relação à consulta de material escrito, ao contrário dos achados de outros 

estudos que indicam que as pessoas mais jovens façam mais uso de material escrito, como a 

internet, por exemplo, conforme aumenta a faixa etária aumenta também a consulta de 

material escrito.  

Na Figura 12 encontram-se representados graficamente os escores médios em cada 

uma das estratégias de aprendizagem de acordo com a faixa etária dos respondentes da 

pesquisa. 
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Fonte: Elaborado pela autora 

Figura 12: Estratégias de aprendizagem por faixa etária 
 

 Na tabela 5 observa-se que a busca de ajuda interpessoal se mostrou levemente 

superior às demais formas de aquisição de aprendizado no grupo pesquisado, seguidas por, 

reflexão extrínseca, reflexão intrínseca e aplicação prática empatadas, consulta a material 

escrito e por último a reprodução, que apareceu bem abaixo das demais estratégias. Com 

exceção do item reprodução, há um equilíbrio entre as estratégias de aprendizagem utilizadas 

pelo grupo, conforme também ilustrado na figura 12. 

 Como foi demonstrado ao longo desta seção, não se encontram grandes disparidades 

relacionadas aos dados demográficos dentre os indivíduos pesquisados. Na próxima seção, as 

demais similaridades e divergências do grupo em relação às estratégias de aprendizagem por 

eles utilizadas serão abordadas. 
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5.3 Resultados qualitativos 

 

5.3.1 Indivíduos selecionados para a entrevista 

  
 Esse projeto teve seu início com a coleta e análise de dados quantitativos, que tiveram 

a prioridade para tratar das questões do estudo. Essa primeira fase é seguida pela coleta e 

análise de dados qualitativos. Essa segunda etapa, a fase qualitativa do estudo, é destinada a 

acompanhar os resultados da primeira, a fase quantitativa. O pesquisador interpreta como os 

resultados qualitativos ajudam a explicar os resultados quantitativos iniciais (CRESWELL; 

PLANO CLARK, 2013). 

Creswell e Plano Clark (2013) recomendam que nos projetos de métodos mistos do 

tipo sequencial explanatório, que visam explicar os resultados iniciais, quantitativos, que a 

coleta de dados qualitativos venha de uma amostra muito menor que a coleta de dados 

quantitativos, já que a intenção deste projeto não é fundir ou comparar os dados como nos 

procedimentos convergentes. Os autores recomendam ainda que os participantes selecionados 

sejam os mais capazes de ajudar a explicar o fenômeno de interesse.  

 Para a seleção das pessoas que foram entrevistadas o critério utilizado foi a escolha 

dos maiores e menores escores nas médias de aprendizagens comportamentais e cognitivas, 

ou seja, as pessoas que se encontravam nas extremidades da Figura 13: Dispersão dos 

respondentes quanto às estratégias de aprendizagens.  
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Fonte: Elaborado pela autora 

Figura 13: Dispersão dos respondentes quanto às estratégias de aprendizagens 
 

 Os selecionados para a entrevista apresentando os maiores escores foram os indivíduos 

de números 1, 2, 3 – aqui classificados como indivíduos com alta aprendizagem – e com os 

menores escores, os escolhidos foram os indivíduos de números 36, 42 e 43 –  aqui chamados 

indivíduos de média aprendizagem, já que a diferença entre os escores dos dois grupos não é 

muito acentuada. A ideia de selecionar os extremos foi para obter dados mais ricos na etapa 

qualitativa. 

 Desta forma, espera-se obter um entendimento mais aprofundado das estratégias 

utilizadas por esses profissionais, assim identificar quais competências são percebidas pelos 

coordenadores como necessárias para esta função, identificar como são desenvolvidas essas 

competências e compreender quais fatores são facilitadores ou barreiras para essa 

aprendizagem. 

 

5.3.2 Perfil dos entrevistados  

 

Quanto ao perfil dos entrevistados, 3 possuem faixa etária de 30 a 39 anos, 2 de 40 a 

49 anos e um acima de 50 anos. Sobre a formação acadêmica, 4 são formados Administração 

de Empresas e 2, em Ciências Contábeis; todos possuem pós-graduação.  
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A escolha da profissão foi pela identificação com á área administrativa e 2 citaram a 

identificação também com a área educacional, relatando2 que ao trabalharem no setor 

administrativo de uma instituição de ensino estavam conseguindo conciliar as duas aptidões. 

Relacionando inclusive a matriz da profissão desde a infância. 

 

... a gente começa a voltar a fita e resgatar algumas coisas que lá na infância 
fez sentido pra, pra eu chegar até onde eu estou, a minha família, a maioria 
dos meus primos são da área educacional, então eu fui criada no meio de 
diário, de livro, de caderno, corrigindo prova, ajudando a corrigir prova, 
gabarito... a gente brincava de diário e no final eu brincava de mercadinho, 
de dinheiro, de banco, que eu sempre gostei. Hoje eu trabalho numa escola, 
com o dinheiro. (Entrevistado 4) 
 
... eu vi o que precisava, tracei a meta, do que precisava, era graduação na 
área, ou administração ou contabilidade, que é sempre pré-requisito nas 
provas. (Entrevistado 1) 

 

Segundo Le Boterf (2003), as competências de uma pessoa são fruto de sua biografia e 

socialização, de sua formação educacional e experiência profissional. A partir da formação, 

pode-se então, verificar a aprendizagem que será mobilizada na prática. 

 

5.3.3 O que há em comum 

 

Assim como nos dados quantitativos, aqui percebe-se que não há uma grande 

divergência dentro do grupo de coordenadores administrativos quanto às estratégias de 

aprendizagem, como, por exemplo, a estratégia cognitiva de reprodução, que se mostrou 

pouco utilizada dentre o grupo. Apenas um entrevistado mencionou ser importante sentar-se 

ao lado de alguém para aprender vendo como aquela pessoa trabalha.  

 
... então dependendo do que você tem de ferramenta você tem que ir atrás de 
todas. Tem que ir atrás de literatura, tem que fazer curso e tem que conversar 
com as pessoas e tem que ficar do lado pra entender também, pra você 
entender o ciclo. (Entrevistada 4) 
 

Talvez conscientemente, o grupo não perceba que ao longo da vida profissional essa 

estratégia tenha sido utilizada, quando, por exemplo, nos inspiramos em alguns exemplos de 

profissionais ou quando temos algum chefe ou par que nos serve de referência. Quando na 

fala de um entrevistado foi dito que os seus superiores serviram de exemplo de tudo o que ele 

                                                           
2 Todas as transcrições são fiéis às falas dos entrevistados; optou-se por não fazer correções gramaticais na 
transcrição, para manter a fidelidade ao que foi relatado.  
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deseja e não deseja ser como profissional, que as situações vivenciadas por outros lhe 

serviram de exemplo sobre como não agir e como agir.  

 
Também aprendi muito com meus superiores, tanto o exemplo do que eu 
queria ser como líder, como o exemplo do que eu não queria pra mim. 
(Entrevistado 3) 
 

Já na estratégia de reflexão extrínseca, tanto o grupo da alta como o da média 

aprendizagem demonstraram preocupação e interesse em conhecer mais sobre a área 

educacional, apesar de não ser a área de atuação desses profissionais. Foi mencionado 

também que a instituição está incentivando esse conhecimento e a integração entre a área 

administrativa e educacional: “E que o coordenador trabalhe de uma forma, trabalhe em 

equipe realmente, pra que não tenha aquela coisa assim, eu sou o coordenador, a área 

educacional pra mim tá fora, trabalhe de forma integrada” (Entrevistado 3). 

Também se identificou, por meio das falas dos entrevistados, que estes são pessoas 

que gostam da área educacional, assim como da administrativa e foi possível conciliar ambas 

exercendo um trabalho administrativo dentro de uma instituição de ensino. Dessa forma, 

estariam sempre em contato com a educação sem que fosse preciso abandonar a atividade 

administrativa.  

 

Eu almeja muito trabalhar aqui, uma empresa renomada e ao mesmo tempo 
eu admirava muito que mexia com a parte educacional. Eu gosto da parte 
administrativa, sempre gostei, sempre trabalhei, mas eu gosto muito de 
aprender, eu achava que eu ia conciliar isso, que eu ia continuar num 
aprendizado, que eu ia continuar inserida nesse meio e ia desenvolver meu 
trabalho administrativo como eu gosto. (Entrevistado 6) 

 

Foi ressaltado também a importância e satisfação de se trabalhar em uma instituição 

que valoriza o conhecimento e desenvolvimento de seus funcionários, incentivando e 

investindo neles. 

A preocupação em aprofundar o conhecimento na área educacional e poder entender 

como o seu trabalho impacta a organização e pode contribuir com ela, apareceu na fala de 

muitos dos entrevistados, assim como esse ser um fator que “falta” para que se possa 

continuar crescendo profissionalmente dentro da empresa como um futuro gestor da filial.  

 

... desse olhar mesmo voltado pro educacional, que hoje o coordenador 
administrativo essencialmente precisa ter, não é mais bater o carimbo e olhar 
o que está lá no contas a pagar, no contas a receber, no RH. Tem que ter essa 
ligação com o educacional...(Entrevistado 4) 
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Há, portanto, a consciência que esse é um conhecimento ainda deficiente por parte dos 

coordenadores entrevistados, assim como a consciência da importância de se adquirir esse 

conhecimento para que seja possível contribuir mais com a instituição e futuramente poder 

vislumbrar um posto mais alto dentro da organização, o que também explica a opção de 

alguns em fazer uma pós-graduação em Gestão Escolar, almejando futuramente uma 

progressão na carreira gerencial. 

Quanto à estratégia de busca de ajuda interpessoal para a aprendizagem, o uso desta 

estratégia acontece quando o pesquisado não encontrou a resposta no material escrito ou 

quando se é necessário uma resposta rápida e não sobra tempo para as pesquisas: “Depende da 

necessidade, se é pra ser mais rápido eu pergunto primeiro pra quem eu conheço” 

(Entrevistado 1). 

Quando da utilização desta estratégia, a consulta às gerências especializadas foi a mais 

mencionada, seguida por consulta a pares. 

 

... quando eu sinto dificuldade em alguma situação, o primeiro passo que eu 
dou é verificar no Sisnormas, os manuais, se eu não conseguir encontrar nos 
manuais eu procuro informação com as gerências especializadas. E tem dado 
resultado, as especializadas nos atendem de uma forma fantástica, são muito 
proativos em qualquer situação. (Entrevistado 3) 

 

Em comum apareceu também o uso da estratégia de consulta a material escrito, 

estratégia com predominância para assuntos técnicos, em que é preciso um embasamento 

teórico ou mesmo quando é preciso saber como é o procedimento para determinada situação. 

Até quando a estratégia é a busca de um especialista ou colega de trabalho, a pesquisa prévia 

ao material escrito também é bastante utilizada. Em 80% dos casos a primeira estratégia é 

recorrer ao uso de material escrito como internet, livros e principalmente os manuais e normas 

da empresa.  

Eu pesquiso primeiro, tudo eu pesquiso, é pra entender um pouco, mas às 
vezes a pesquisa ela não é tudo, ou ela é vaga, ou ela dá dupla interpretação, 
aí é onde você ou procura alguém, no caso, eu se é um assunto que eu 
conheço um especialista ou alguém para tirar as dúvidas, mas antes eu leio 
sobre, que é pra não ir crua assim, sem saber de nada, a primeira coisa é 
pesquisar mesmo. (Entrevistado 3) 

 

Dentro das normas e manuais, foi citado o FAQ como uma grande contribuição ao 
aprendizado, por trazer exemplos e situações reais, assim como abordar questões que algumas 
vezes nem tinham sido pensadas pelo coordenador:  
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“Às vezes você nem tinha dúvida, mas você lê o FAQ e você nem tinha 
pensado, eu acho muito interessante o FAQ, são perguntas, constantes, que a 
pessoa fala, são dúvidas de todo mundo, o FAQ eu acho ele bem bacana” 
(Entrevistado 3). 

Dos pontos em comum, surgiu também a estratégia de aplicação prática, com a 

resolução de problemas sendo apontada por um aprendizado que só é possível por meio das 

experiências e situações vivenciadas. A maioria dos entrevistados mencionou que muito das 

teorias passadas na educação formal acadêmica só se solidificam por meio prática 

profissional: “você só vai aprendera a observar antes de agir com a prática... Apesar de você 

ver na faculdade, você só aprende fazendo, você só aprende apanhando” (Entrevistado 1).  

  

5.3.4 O que há de diferente 

 

Na estratégia de reprodução o grupo de alta aprendizagem demonstrou aprender por 

meio da aprendizagem de outras pessoas, tendo como referência pessoas com quem 

trabalharam, neste caso, em especial, superiores, tomando como exemplos situações que 

viram seus chefes vivenciarem, decisões que estes tomaram e por meio deste contato tomando 

consciência do que querem ou não querem para sua vida profissional. 

  

Ver como eles trabalham, de que forma lidam com as situações e com as 
pessoas, as decisões que tomam, tudo isso é de grande valia para quem sabe 
observar. Se deu certo com ele, pode dar certo comigo. (Entrevistado 3) 

 

Já na estratégia de reflexão intrínseca o grupo de alta aprendizagem demonstrou ter 

mais consciência que por mais que se saiba, ainda há muito a aprender, demonstrando ter um 

senso mais crítico, refletido na fala do Entrevistado 2: “Aprimorar a gente nunca pode parar”. 

Na estratégia de reflexão extrínseca os entrevistados demonstraram estar mais 

preocupados em aprofundar os conhecimentos a respeito da organização. Quando 

questionados sobre o que mais precisavam aprimorar destacou-se o conhecimento da própria 

organização. 

 

Melhorar, eu acredito que na parte de ainda de conhecimento aprofundado 
da organização... a origem e os resultados, o que cada uma interfere na outra, 
apesar de ter caminhado bastante nesse conhecimento eu acredito que eu 
precise me aprofundar mais. (Entrevistado 3) 
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Na estratégia de busca de ajuda interpessoal o grupo de média aprendizagem 

destacou a questão de ser não ser tão fácil encontrar pessoas com disponibilidade para ajudá-

los, sendo um dos fatores que induzem à busca de material escrito como primeira opção para 

alguns dos entrevistados: “A pesquisa é mais prática, porque é difícil ter outros colegas, 

outras pessoas pra tá te auxiliando” (Entrevistado 6).  

Percebe-se que existe uma preocupação em não incomodar o outro e é preciso buscar 

ajuda interpessoal, essa busca é feita somente após uma pesquisa prévia, para não falar com o 

outro sem conhecimento algum, pois existem ferramentas disponibilizadas e é de bom senso 

consultá-las antes de questionar. Talvez, exista ainda uma preocupação em não demonstrar 

que não se sabe ou que se busca o caminho mais fácil: “...primeiro eu olho tudo, tem a pessoa 

lá pra me responder, talvez ela saiba na ponta da língua, mas eu me incomodo um pouco de 

querer pronto... Aí se eu procurei e não achei, aí eu vou falar que eu procurei e não achei 

nada” (Entrevistado 6). 

Já na estratégia de aplicação prática, percebe-se que os indivíduos do grupo de alta 

aprendizagem se mostraram mais reflexivos, elencando várias coisas que aprenderam a partir 

de diversas situações, de críticas e elogios vindos dos colegas na relação cotidiana. 

 

...junto com a ética vem a questão da honestidade, então isso é muito 
importante pra área administrativa, essas duas competências, eu acho isso é 
uma coisa que só na prática mesmo que você evidencia...(Entrevistado 2) 
 
O que me faz refletir é justamente poder receber dos colegas críticas, isso faz 
com que a gente mude, mesmo quando ela é uma crítica de elogio, ainda 
assim, me faz refletir. (Entrevistado 3) 

 

5.4 Aplicação do modelo de Cheetham e Chivers e fatores que facilitam ou dificultam a 

aprendizagem 

 

 Embora conceitualmente separadas essas competências, na prática, estão relacionadas, 

assim como pode haver relação entre as subcompetências de um mesmo componente central. 

As competências podem, ainda, variar de importância de acordo com as profissões e cada 

profissão pode exigir diferentes composições das competências. 
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5.4.1 Contexto do trabalho/Ambiente de trabalho 

 

 O contexto e o ambiente de trabalho aparecem como fatores importantes no processo 

de aprendizagem profissional, Cheetham e Chivers (1996, 1998), Antonacopoulou (2001), 

Stewart e Stewart (1981) entre outros, abordaram a relevância dos fatores que agem 

facilitando ou inibindo a aprendizagem de gestores e suas equipes. Segundo Antonacopoulou 

(2001), o contexto é um fator determinante no porquê o indivíduo decide aprender, assim 

como o modo pelo qual esse indivíduo aprenderá.  

 Alguns fatores foram citados como facilitadores para a aprendizagem, dentre eles, a 

tolerância e aceitação ao erro: “É bem paternalista, eu acho isso, de uma forma muito 

ponderada, ela ([a empresa]) é acolhedora demais, muito bom. Você não manda embora assim 

facinho não.” (Entrevistado 3). 

O estímulo à continuidade dos estudos por meio do incentivo financeiro para cursos 

técnicos, de graduação, pós e idiomas, assim como os cursos de treinamento e 

desenvolvimento (realizados durante o expediente de trabalho) também foram mencionados: 

“Esta empresa traz mais benefícios que a CLT em muitos pontos, então isso que eu tento 

trazer pra equipe, a forma de trabalhar aqui é única, e é mais benéfica do que qualquer outra 

empresa do mercado então isso ajuda muito” (Entrevistado 3). 

 

 O envolvimento da equipe apareceu como fator facilitador, criando um ambiente 

propício para a aprendizagem e troca de experiências.  

...eu sinto as pessoas com uma responsabilidade, um envolvimento 
fantástico, até é bastante interessante, em determinados momentos a gente 
faz um churrasco no fim de semana, em determinados momentos a gente tem 
que parar e falar: “Gente, nós estamos num churrasco, nós não estamos na 
empresa”... [risos] se envolve de tal forma, que quer resolver uma situação 
num churrasco. (Entrevistado 3) 

 
 Não só o coordenador influencia o contexto de aprendizagem, os integrantes que 

compõem a equipe também contribuem para esse processo influenciando positiva ou 

negativamente. A seguir, um coordenador fala sobre a maturidade da equipe. 

 

... essa foi uma das diferenças que eu senti quando eu cheguei aqui, porque a 
equipe lá era muito madura, não precisava chegar e falar: “Fulano você 
precisa fazer isso, fulano faz aquilo”. Eles tinham suas atividades, são 
pessoas de muito tempo de casa, então era só fazer mesmo uma gestão de 
trabalho... Quando eu cheguei aqui na coordenação administrativa, isso que 
eu te falei agora foi uma surpresa, porque eu cheguei e peguei uma equipe 
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muito despreparada, as pessoas não tinham rotinas de trabalho, era uma 
dependência total do coordenador administrativo. (Entrevistado 4) 

 

O volume de trabalho e a falta de tempo apareceram como fatores que dificultam a 

aprendizagem de coisas novas. Nadler, Gerstein e Shaw (1992) colocam a falta de tempo 

como uma barreira à aprendizagem já que a escassez de tempo pode levar a repetições de 

soluções já conhecidas, impedindo que novas soluções venham à tona, já que é preciso tempo 

para planejar, refletir e amadurecer. 

 

... eu não posso largar minha área e ir lá do lado do técnico e ficar lá um mês 
aprendendo o setor, eu tenho as minhas atividades, o dia é corrido, eu tenho 
que dar conta... não é culpa da empresa. É tempo! (Entrevistado 4) 

 

A ferramenta de busca às normas e aos manuais também foi citada como sendo um 

fator que dificulta a consulta a material escrito, além disso, foi citado que o banco de normas é 

bom, mas o sistema de busca precisa ser melhorado. Assim como a característica da 

instituição também foi citada como um fator que dificulta a aplicação prática em algumas 

situações. 

 

... acho que dentro de uma instituição privada com fins lucrativos, a 
dinâmica é muito maior, a decisão, ela pode ser compartilhada e feita de uma 
forma muito mais simples sem levar em consideração alguns contextos e 
regulamentações legais como é, por exemplo, a lei de licitação... eu acho que 
isso acaba atravancando... as decisões poderiam ser mais dinâmicas, então 
isso impacta na operação, no desenvolvimento da organização como um 
todo... (Entrevistado 2) 
 

 Apesar de alguns inibidores à aprendizagem terem sido mencionados e merecerem 

destaque, foi possível perceber na fala dos entrevistados que há um contexto bastante 

favorável à aprendizagem, encorajando, facilitando e dando suporte e ferramentas acessíveis a 

todos, independente da posição que ocupam na escala hierárquica da empresa. Pelo fato de se 

tratar de uma instituição de ensino é esperado que a cultura à aprendizagem, ao 

desenvolvimento e à melhoria contínua das pessoas predomine e seja uma busca se não de 

todos, da maioria. 

Pela trajetória profissional de seus coordenadores percebe-se essa prática: os que se 

tornaram coordenadores na empresa tiveram a graduação, pós e os cursos de extensão 

custeados quase que totalmente pela empresa, muitos entraram na área de atendimento e 

foram progredindo na carreira conforme avançavam na formação acadêmica. 
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5.4.2 Personalidade/motivação 

 

A personalidade e a motivação influenciam as decisões pessoais acerca das 

necessidades e possibilidades de tomar atitudes, contribuindo ou limitando os aspectos 

profissionais (CHEETHAM e CHIVERS, 1996, 1998).  

Foram citadas como características pessoais que ajudam no exercício da função de 

coordenador, fatores como estar aberto ao novo, ser curioso e questionador, a firmeza e 

determinação no cumprimento das normas, a calma e a habilidade no relacionamento 

interpessoal. A emoção e autoimagem exercem importante papel, pois é preciso que o 

indivíduo tenha confiança na sua capacidade e o profissional precisa ser capaz de assumir 

riscos, pois, de acordo com Le Boterf (2003), é preciso uma certa audácia para ser 

competente.  

 

Acho que estar aberto pro novo, ser uma pessoa que não tem o não como 
resposta e eu acho que ser curioso, eu acho que isso ajuda muito porque faz a 
gente se desenvolver e buscar alternativas. (Entrevistado 2) 
 
Eu tento passar pra equipe a tranquilidade em cima de qualquer ação, e eu 
sou bem assim... é o tempo de refrescar e de enxergar a situação, o 
emocional atrapalha muito, muito. E é interessante que eu já tive pavio 
muito curto, ou talvez, não tive nada de pavio, então explodia com muita 
facilidade, hoje eu tenho um pavio um pouquinho maior... Ser o fator que 
ajuda, que abaixa a bola e resolve, eu falo pra minha equipe: “nem sempre 
você tem que tomar uma decisão na hora”, essa tranquilidade de resolver as 
coisas sabe eu tenho passado pra equipe e tem dado resultado. (Entrevistado 
3) 
 

Antonacopoulou (2001) elencou dentre os fatores pessoais que são obstáculos à 

aprendizagem a personalidade do indivíduo, a percepção sobre a necessidade de aprender, a 

habilidade de aprender, a capacidade de intelectual-mental, a idade, os modelos mentais e etc. 

Os coordenadores citaram como características pessoais que atrapalham a empatia, ansiedade, 

a dificuldade de se posicionar imediatamente e também a impulsividade. 

 

Eu sou bastante impulsivo, eu não deixo o não ou o sim pra depois, ele é 
imediato, eu defendo o ponto de vista com talvez mais força e isso quer 
queira, quer não, atrapalha. Mas é uma característica forte essa, enfim, não 
dá pra ser diferente. (Entrevistado 3) 
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 A percepção do aprendiz em relação às suas potencialidades e suas limitações é muito 

importante no processo de aprendizagem, já que não se pode mudar algo que não é visto ou 

percebido como um problema. 

 Segundo Zarifian (2001), a motivação e a personalidade do indivíduo estão 

relacionadas profundamente, já que ativam motivos profundos na mobilização e no 

desenvolvimento de suas competências. 

 Ser coordenador para esses indivíduos significa contribuir, servir, ser um facilitador, 

significa cuidar tanto do patrimônio físico quanto humano da instituição e ser o representante 

das gerências especializadas na filial. O cuidado com as pessoas e o sentimento de servir e ser 

útil apareceu de forma bastante significativa na fala dos entrevistados. 

 

Ser coordenador é explicar sempre, é contribuir, passar segurança, é ir atrás 
de informações, de soluções, de olhar crítico um processo, de olhar a 
operação e ver de que forma você pode mudar, facilitar. É a primeira palavra 
que eu falei, é explicar, explicar, explicar... servir, coordenar é servir 
também, ter esse sentimento de que as pessoas dependem sim de você. 
(Entrevistado 4) 

 

 O modo pelo qual um indivíduo relaciona seus atos profissionais à construção de seu 

próprio futuro é a definição de sentido para Zarifian (2001), que o relaciona à ativação dos 

motivos que mobilizam o desenvolvimento de competências. O sentido dado às ações, para 

que elas servem, ao que contribuem e sua utilidade social fazem parte do sentido dado pelo 

indivíduo. 

 

5.4.3 Competência de conhecimentos/cognitivas 

 

 Incluem-se no item de competências cognitivas os conhecimentos relativos ao trabalho 

e à capacidade para executar de maneira eficaz as tarefas e rotinas, o conhecimento formal 

baseado na profissão e a aplicação dos conhecimentos nas atividades e procedimentos dos 

serviços realizados, assim como o conhecimento da área de atuação, dos negócios, da cultura 

e da organização (CHEETHAM E CHIVERS, 1998). 

 Os entrevistados citaram como sendo competências decisivas na seleção para o cargo 

de coordenador o conhecimento técnico e a experiência na área de atuação. Também foi 

citada a contribuição da educação formal nesse processo de aprendizagem. 



93 
 

Agora da graduação, o que me ajudou bastante e ajuda, é a administração 
como um todo, a administração de uma instituição como um todo e também 
o trabalho na área humana que demanda muito, muito. (Entrevistado 3) 

 Ainda na educação formal, os cursos de treinamento e desenvolvimento oferecidos 

pela empresa no horário de trabalho foram citados como fatores que contribuíram tanto nas 

questões mais técnicas quanto na aprendizagem de técnicas de chefia e liderança. 

Agora da graduação, o que me ajudou bastante e ajuda, é a administração 
como um todo, a administração de uma instituição como um todo e também 
o trabalho na área humana que demanda muito, muito. (Entrevistado 3) 
 
Eu fiz graduação em administração de empresas, então 100% do conteúdo 
foi perfeitamente adequado à função. (Entrevistado 5) 

 
Ah a visão, ampliou assim a minha visão do todo, antes, talvez, eu enxergava 
só o que tava ali, se eu tava dentro de um setor, só aquele pedacinho, hoje eu 
consigo ver a empresa como um todo, todos os departamentos, tudo. Eu 
consigo entender, onde começa, onde termina, com mais facilidade, com 
bastante facilidade. (Entrevistado 6) 
 
Dentro da formação, dentro da graduação e técnico, o conhecimento é muito 
latente que assim que o conhecimento é fundamental para a área 
administrativa e principalmente para o coordenador administrativo, então 
assim, eu acho que eu tive uma graduação muito rica, porque eu tive a 
oportunidade de formar um grupo que teve atuação em todas as áreas. 
(Entrevistado 2) 
 
Ah tem o da pós aí o que me ajudou muito foi o trabalho de análise 
financeira, né, isso análise financeira e contábil. Agora da graduação, o que 
me ajudou bastante e ajuda, a administração como um todo, a administração 
de uma instituição como um todo e também o trabalho na área humana tá, 
que demanda muito, muito. (Entrevistado 3) 
 

 Além dos cursos de nível superior, a empresa também oferece cursos livres que podem 

ser feitos no horário de trabalho; esses são os cursos de treinamento e desenvolvimento, com 

temas que vão desde treinamento dos sistemas utilizados, desenvolvimento de liderança, 

técnicas de apresentação em público e educação financeira até imagem pessoal. Esses cursos 

também foram bastante citados como importante facilitador no desenvolvimento de 

competências tanto técnicas como de chefia e liderança. Coforme demonstrado nas falas a 

seguir: 

 

... 90% do que eu faço é gestão de pessoas, acho que você nunca vai 
conhecer todo mundo e acho que, os cursos de gestão de pessoas, por 
exemplo, O Líder e ele mesmo, Líder Coaching, todos estes te dão uma outra 
visão para você aprender a interar com o outro... (Entrevistado 1) 
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De todos feitos até agora, eles serviram principalmente pra me colocar mais 
dentro da organização, todos os cursos da treinamento e desenvolvimento, 
vamos falar assim, eles trazem o conhecimento da matéria e o conhecimento 
de como é aqui. (Entrevistado 3) 

 

 A importância da aprendizagem informal que aconteceu durante o período de 

graduação também apareceu entre os relatos. 

 

... porque eu tive a oportunidade de formar um grupo que teve atuação em 
todas as áreas... então a gente formou um grupo que tinha uma troca de 
experiências muito grande, eu acho que assim foi uma graduação muito rica 
pra mim e foi fundamental pra continuar buscando esse conhecimento pela 
pós-graduação na sala de aula, às vezes o conhecimento, ele não vem de uma 
maneira formal, o conhecimento é construído no dia a dia, o conhecimento 
informal às vezes ele é muito mais rico. (Entrevistado 2) 

 

 Cheetham e Chivers (2005) mostram que tanto a aprendizagem formal quanto a 

informal são importantes e que, no processo de amadurecimento profissional, a aprendizagem 

informal se torna mais significativa, ao passo que é após a educação formal que ocorre a 

aprendizagem necessária para obtenção da competência profissional plena, reforçando a 

importância da aprendizagem informal. 

Nesse componente também foi citada pelos profissionais que já entraram na função de 

coordenadores a necessidade de aprofundar o conhecimento da organização, pois, eles 

destacaram a mudança de visão de uma empresa “normal” de mercado e o funcionamento e 

cultura de uma instituição sem fins lucrativos, conforme a fala do Entrevistado 3: “Melhorar, 

eu acredito que na parte de ainda de conhecimento aprofundado da organização”. 

 

5.4.4 Competências funcionais 

 

 Este item trata da habilidade de realizar de forma eficaz as atividades relativas à 

função de coordenador. 

 Para a aprendizagem das competências funcionais a aplicação prática se mostrou nas 

entrevistas uma forma de aquisição do conhecimento, o aprender fazendo: “o trabalho em si, 

em síntese mesmo o que a gente faz aqui, não faz em lugar nenhum, por conta da 

característica da instituição” (Entrevistado 4). 

 Na percepção dos coordenadores a empresa espera deles que sejam estratégicos, que 

sejam solucionadores de problemas, facilitadores e trabalhem de forma integrada, que 
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cumpram e façam cumprir as determinações e normas, que acompanhem o crescimento e as 

transformações da empresa. 

 

...o coordenador administrativo além de ser facilitador, mas de uma forma 
muito tranquila, integrando com todas as equipes educacionais com todas as 
frentes da instituição, com o atendimento , educacional, área técnica, apoio 
docente eu acho que fazer essa integração e poder fazer com que as coisas 
aconteçam sem realmente perceber que é a área administrativa que está ali 
atuando. (Entrevistado 2) 

 

 Segundo Cheetham e Chivers (1998), nas competências funcionais se encontram a 

essência da gestão, pois elas possibilitam a alocação de recursos, o senso analítico e suporte à 

tomada de decisão. O gestor não necessariamente precisa saber fazer, mas deve conhecer os 

procedimentos presentes naquilo que gerencia.   

 

5.4.5 Competências pessoais/comportamentais 

 

Além das competências de conhecimento, os entrevistados citaram como sendo 

competências importantes no momento de sua seleção para o cargo de coordenação as 

competências pessoais de relacionamento interpessoal, a política, flexibilidade, abertura a 

novos conhecimentos, a determinação, a persistência, a liderança, a maturidade e a segurança. 

 Quando questionados quais competências consideravam importantes para o cargo de 

coordenador, apareceram nas respostas basicamente competências pessoais e 

comportamentais como senso coletivo, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, 

coerência, política, liderança, persuasão, capacidade motivacional em relação à equipe, 

autocontrole, clareza e articulações.  

 

Relacionamento interpessoal primeiramente com todos os pares, passando aí 
vamos falar do diretor até a última escala de função. (Entrevistado 3) 

 

Olha principalmente  a liderença, autocontrole, sabedoria... (Entrevistado 4) 

 

Eu tento passar pra equipe a tranquilidade em cima de qualquer ação, e eu 
sou bem assim... é o tempo de refrescar e de enxergar a situação, o 
emocional atrapalha muito, muito. E é interessante que eu já tive pavio 
muito curto, ou talvez, não tive nada de pavio, então explodia com muita 
facilidade, hoje eu tenho um pavio um pouquinho maior... Ser o fator que 
ajuda, que abaixa a bola e resolve, eu falo pra minha equipe: “nem sempre 
você tem que tomar uma decisão na hora”, essa tranquilidade de resolver as 
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coisas sabe eu tenho passado pra equipe e tem dado resultado. (Entrevistado 
3) 

 

 Le Boterf (2003) assinala a importância e a valorização cada vez maior das qualidades 

pessoais, ou seja, das competências comportamentais. Para o autor, não basta apenas saber 

fazer, mas também saber ser, isto é,  o saber agir profissional em determinado contexto é 

diferencial.  

 A competência mais citada tanto como um diferencial no momento da seleção como 

item necessário de aprimoramento constante foi a gestão de pessoas: “... eu acho que é um 

eterno caminhar, as coisas vão mudando, então eu aprendo hoje, mas amanhã eu vou estar 

com outras pessoas eu vou ter que estar sempre aberto, acho que isso é muito importante” 

(Entrevistado 6). 

 Segundo Zarifian (2001), as competências se fundamentam na mudança de 

comportamento social dos indivíduos em relação ao trabalho, de acordo com as iniciativas 

que tomam, as responsabilidades que assumem e as propostas de soluções de problemas, além 

da mobilização da rede de atores com os quais interage. 

 

5.4.6 Competências de valores/ética 

 

As competências de valores e ética envolvem a adesão às leis e aos códigos morais ou 

religiosos, a sensibilidade para as necessidades e  valores dos outros, integra também a adoção 

de atitudes adequadas e o julgamento ético.  

 Como era de se esperar, a questão ética e de valores apareceu muito forte dentre os 

entrevistados, os quais citam inclusive ações que tomaram em sua vida profissional antes de 

ingressarem na empresa aqui estudada, mas que serão aqui citadas para ilustrar a importância 

desse item para o grupo. 

 

Eu tinha um contrato de experiência de 3 meses, em 2 meses eu fiz a minha 
carta de demissão e na minha carta de demissão eu coloquei: A empresa não 
passou no meu período de experiência... havia muita fabricação de resultados 
e a forma que eu aprendi a trabalhar não foi essa... A honestidade não é nem 
um ponto forte pra ninguém, ela é uma obrigação. (Entrevistado 3) 

 

 Os valores também apareceram quando os entrevistados foram questionados em 

relação ao que eles acreditam que a empresa espera deles: “Honestidade, ética, acho que a 
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franqueza em relação à equipe, seja uma equipe abaixo de você, equipe de pares, equipe 

gestora, acho que é isso” (Entrevistado 2). 

 

 Os valores esposados pela empresa (atitude empreendedora, busca de excelência, 

compromisso social, desenvolvimento sustentável e educação para a autonomia) também 

apareceram na fala dos entrevistados, como algo que consideram que devem praticar tanto 

dentro como fora da empresa. 

 

... transparência, autonomia, perseverança, honestidade, ser honesto com o 
trabalho e com você mesmo, não só ser honesto com o dinheiro do caixa, ser 
honesto... a gente trabalha a sustentabilidade, o coordenador ele tem que 
entender isso e levar isso pra casa dele, pra família dele, reciclar o lixo, é a 
empresa espera que você atue também em outras comunidades, em outros 
momentos, a ética, o cuidado, o respeito com as pessoas, com os alunos, com 
os funcionários, com os terceiros, esses valores é, os valores que a gente tem 
naquele quadrinho, eu acho que esses valores eles esperam da gente aqui e 
fora. (Entrevistado 4) 

 

 Os valores norteiam as atitudes no cotidiano pessoal e profissional, influenciando o 

comportamento e direcionando para onde os esforços serão empenhados. Zarifian (2001) 

ressalta a importância de o indivíduo reconhecer-se nesses valores. O autor coloca que é 

preciso aderir a eles com conhecimento e convicção pessoais e que eles se tornam éticos, no 

sentido em que regulam os comportamentos concretos dos indivíduos e que estes, ao mesmo 

tempo, aderem a eles. 

 

5.4.7 Metacompetências/transcompetências 

 

As metacompetências e as transcompetências transcendem outras competências e são 

importantes para a aquisição de outras competências como o autodesenvolvimento, a 

resolução de problemas, a criatividade e a reflexão.  

 Os coordenadores administrativos continuaram seus estudos na área após o ingresso na 

função, o que demonstra o interesse pelo desenvolvimento profissional, este,  bastante 

facilitado pela empresa que contribui com até 80% dos valores dos cursos de seus 

colaboradores, atuando como um fator preponderante para o desenvolvimento dos 

coordenadores. 

 O compromisso com o autodesenvolvimento demonstra a importância que os sujeitos 

dessa pesquisa dão à aprendizagem como meio de progressão na carreira e da consciência de 



98 
 
estarem sempre atualizados e corresponderem aos investimentos feitos pela instituição para o 

desenvolvimento dos seus funcionários. 

 A aplicação prática também se mostrou importante para a resolução de problemas, 

conforme exposto na fala do Entrevistado 6: “A resolução de problemas, sabe? A resolução, 

na prática é fácil, no dia a dia ali mesmo, você consertar uma situação só trabalhando 

mesmo”.  

A reflexão foi muito citada pelos entrevistados como forma de aprendizagem de suas 

competências, remetendo ao papel central deste componente no modelo de Cheetham e 

Chivers (1996, 1998). 

Os subcomponentes do modelo interagem entre si produzindo os microrresultados e os 

macrorresultados, os resultados podem ser observados pelos próprios indivíduos ou pelo 

feedback de outros. Essa autopercepção e feedback conduzirão os indivíduos à reflexão. A 

reflexão exerce então, um papel fundamental por conduzir às mudanças de comportamento e à 

melhoria da competência profissional (CHEETHAM E CHIVERS, 1996, 1998).  

O ciclo proposto pelo modelo de Cheetham e Chivers (1996, 1998) pode ser observado 

por meio da reflexão e mudança de comportamento ocorrida após eventos marcantes para os 

profissionais pesquisados. Que após vivenciarem tal experiência, receberem o feedback, 

refletiram e mudaram suas concepções e comportamentos.  

 

5.4.8 Feedback 

 

Nos relatos das entrevistas alguns disseram que o feedback não é uma cultura da 

empresa, inclusive um dos entrevistados disse também se questionar, pois não usa da 

ferramenta com a sua equipe. Outros disseram que recebem, mas não de maneira formal, mas 

sim no dia a dia de acordo com os acontecimentos.  

Eu acho que a organização não tem essa cultura de retorno em relação à 
feedback, eu até por vários momentos, me pego também não fazendo isso, 
mas em toda oportunidade que eu tenho eu procuro fazer, mas em relação ao 
meu retorno bem pontuais e em situações específicas e de maneira informal, 
não de maneira formal. E eu não sei se também é importante, me pego muito 
nessa nesse pensamento, se o feedback precisa ser formal ou se a 
informalidade às vezes facilita a colocação e até o entendimento, a 
compreensão daquela informação, daquele retorno que você tá recebendo. 
(Entrevistado 2) 

Um dos entrevistados citou o relacionamento interpessoal como facilitador de 

feedback, o que o leva à reflexão. 
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... dando essa abertura no relacionamento interpessoal, você recebe com 
mais frequência um feedback da equipe como um todo e isso me faz refletir. 
O feedback, ele me faz refletir, seja ele positivo, seja ele negativo, corretivo, 
isso me faz refletir. (Entrevistado 3) 

 

Outros ainda acharam que o fato de não haver um retorno negativo, é um sinal de que 

estão no caminho certo: “ao passo que você não recebe advertências, não recebe cobranças eu 

acho que você tá no caminho, não que você esteja fazendo a mais, mas sua obrigação” 

(Entrevistado 6). 

Antonacopoulou (2001) inclui a falta de feedback como um dos fatores 

organizacionais que podem ser obstáculos à aprendizagem. O feedback mostra-se importante 

fator na aprendizagem tanto dos gerentes como de sua equipe, em que será possível ser 

constatado o alinhamento com os resultados e o desempenho, além de aumentar o 

comprometimento da pessoa com a organização. 

 

5.5.9 Síntese da aplicação do modelo de Cheetham e Chivers, estratégias de aprendizagem e 

dos facilitadores e barreiras da aprendizagem 
 

 A fim de sintetizar os achados da pesquisa o Quadro 14 destaca os elementos que 

funcionam como facilitadores e os que são barreiras à aprendizagem do grupo pesquisado. 

Essas informações podem servir como referência para a busca de maneiras de fomentar os 

fatores facilitadores e reduzir os fatores limitadores a essa aprendizagem. 
 

Quadro 14: Facilitadores e barreiras para a aprendizagem 

Facilitadores Barreiras 
Experiência e conhecimentos anteriores Falta de conhecimento 

Tolerância ao erro 
Personalidade/características pessoais/medo de 
errar e se expor 

Personalidade/características pessoais 
Falta de interação/compartilhamento de 
informação 

Relacionamento interpessoal Falta de reflexão/autoanálise 

Reflexão/autoanálise Falta de motivação 

Motivação Disponibilidade por parte do coordenador 

Maturidade da equipe Falta de tempo/Volume de trabalho 

Apoio financeiro para a formação formal Sistema de busca de normas 

Oferecimento dos cursos de treinamento e 
desenvolvimento no horário de trabalho 

Características da instituição 

Acesso aos recursos  

Estrutura da empresa  

Situações vivenciadas/fatos marcantes  

Cultura da empresa  

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 14: Relações identificadas entre os construtos 

 

 

A figura 14 mostra as relações existentes entre os facilitadores ou inibidores de 

aprendizagem nas estratégias de aprendizagem e nas competências aprendidas. Assim, como a 

estratégia influencia as competências que serão aprendidas, os aspectos facilitadores e 

inibidores influenciam a estratégia adotada e também as competências aprendidas. 

Quando um coordenador detecta que precisa aprender algo, como por exemplo, 

precisa desenvolver competência de liderança, pois está com alguma dificuldade na equipe 

que coordena, de acordo com os aspectos facilitadores, da empresa e dele, escolherá a 

estratégia a ser utilizada, por exemplo, fazendo um curso de treinamento e desenvolvimento 

de liderança, se a empresa oferece e se ele se sente mais confortável com a educação formal. 

Poderia também conversar com os colegas expondo seu problema e trocar experiências sobre 

como proceder, no entanto, se ele acreditar que ao perguntar para os pares/superiores como 

agir ele demonstrará falta de conhecimento ou poderá ser “mal visto” a estratégia de busca de 

ajuda interpessoal não será utilizada.  

Os aspectos facilitadores e inibidores também influenciam na competência aprendida, 

se, por exemplo, a pessoa aprender uma competência de conhecimento baseada na profissão, 

como uma graduação ou especialização, se a empresa oferece uma ajuda financeira ao 

funcionário, influencia na aquisição desta competência. 

Fonte: Elaborada pela autora 
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A estratégia de aprendizagem, também exerce influência na competência aprendida, 

fazendo somente cursos formais, o profissional tenderá a adquirir mais competências de 

conhecimento, por exemplo. 

Pode-se observar pelos resultados desta pesquisa que os coordenadores lançam mão de 

diversas estratégias de aprendizagem para a aquisição das suas competências profissionais, 

variando de acordo com a necessidade e a competência a ser desenvolvida. E que elas 

aprendem por meio das interações sociais, num dado contexto e ambiente social, 

corroborando com o posicionamento dos autores supracitados, no sentido que revelam o papel 

de destaque assumido pelas interações sociais no contexto examinado. 
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6. Considerações finais 
 

 Nesta seção são apresentados os principais achados desta pesquisa com o intuito de 

responder aos objetivos propostos neste estudo. Apontam-se também as limitações e 

sugestões para as futuras pesquisas. 

 

6.1 O que os sujeitos da pesquisa aprendem, como aprendem, barreiras e facilitadores

  

 Os resultados demonstram que os sujeitos da pesquisa lançam mão de diversas 

estratégias de aprendizagem para a aquisição das suas competências profissionais, variando de 

acordo com a necessidade e a competência a ser desenvolvida. Os resultados não apontaram 

grande variabilidade quanto ao uso das estratégias, com exceção de reprodução, que não se 

mostrou muito utilizada pelo grupo, mas há indícios que a escala para este item possa não 

estar adequada, originando assim, a divergência apresentada nesse item no grupo pesquisado. 

 A homogeneidade do grupo pode-se explicar pela formação acadêmica. Em seus 

achados, Kolb (1997) demonstra que a formação na graduação é fator importante no 

desenvolvimento do estilo de aprendizagem. Ainda não se sabe se isso acontece porque os 

estilos de aprendizagem dos indivíduos são moldados pelas áreas que optam por cursar ou por 

causa dos processos de seleção, que colocam e tiram as pessoas de suas áreas de 

especialização. O mais provável é que ambos sejam verdadeiros, já que as pessoas optam por 

seguir áreas compatíveis com seus estilos de aprendizagem e, uma vez dentro delas, moldam-

se ainda mais para se ajustar às normas de aprendizagem de sua área de especialização. 

 À aprendizagem formal de graduação e pós-graduação foi atribuída a base de 

conhecimentos elementares para o exercício da profissão, os cursos de treinamento e 

desenvolvimento se mostraram importantes para o aprendizado e a atualização procedimental, 

assim como para as competências pessoais, principalmente as de liderança e gestão de 

pessoas. O melhor aproveitamento da aprendizagem formal foi ressaltado pelo fato da 

aquisição desses conhecimentos acontecerem com os indivíduos vivenciando as experiências 

profissionais, ainda que não exercessem o cargo de coordenador. 

 Para a compreensão das diferenças entre os tipos de aprendizagem, é necessário 

considerar aspectos do contexto no qual ela ocorre e analisar a natureza da aprendizagem em 

muitas situações (ANTONELLO, 2011). 
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 A política de benefícios da empresa pode explicar o fato de boa parte do aprendizado – 

não só de aquisição de competências, mas de manutenção das competências do coordenador 

administrativo – venha da aprendizagem formal. Muitas vezes as organizações estabelecem 

sistemas de motivação e incentivos que facilitam determinadas estratégias de aprendizagem e 

desencorajam outros.  

 Para a aprendizagem de competências de técnicas e funcionais dentre as estratégias 

mais mencionadas nos relatos, pela agilidade e praticidade, destacam-se a busca em material 

escrito e a busca de ajuda interpessoal, aprendizagem esta, advinda de pares e principalmente 

das gerências especializadas (pessoal, finanças, materiais e planejamento).   Considerando a 

busca de ajuda interpessoal como uma das estratégias utilizadas pelo grupo, pode-se inferir 

que há influência das pessoas com as quais os coordenadores relacionam-se seja quanto ao 

que aprendem e o que consideram importante aprender ou ao que relacionam ao sucesso ou 

fracasso, elementos que podem reforçar ou afastar determinados comportamentos ou ações 

em experiências futuras. 

 Quando se trata de competências pessoais, de valores e ética, o aprendizado através da 

experiência, do feedback e da reflexão se mostrou bastante significativo. Alguns mais através 

da reflexão sobre os acontecimentos e outros mais por meio do feedback feito por outras 

pessoas.  

 De acordo com Bitencourt (2013), a prática do feedback, isto é, a devolutiva do 

processo de avaliação para a manutenção e o desenvolvimento das competências, é essencial. 

O feedback é um recurso de aprendizagem individual e coletivo, pois permite a cada pessoa e 

à equipe rever e fortalecer suas posições, corrigir rumos e fazer ajustes necessários. 

 Por meio dos relatos, nota-se que o feedback não é uma prática realizada por todos na 

organização, o que pode reduzir a aprendizagem de novas competências, já que o indivíduo 

pode não se dar conta do gap entre as competências efetivamente desempenhadas e as 

competências exigidas para a função. Sem a consciência do ponto a melhorar, o indivíduo não 

poderá elaborar um plano de ação para o seu desenvolvimento.  

 Pelo fato de o feedback não ser uma prática institucionalizada, assim como alguns 

coordenadores não recebem, talvez, também, não o pratiquem com a sua equipe, reduzindo a 

reflexão e por consequência, o aprendizado. 

 O autoconhecimento, a percepção de suas potencialidades e limitações são importantes 

fatores que favorecem a aprendizagem das competências, a partir da autogestão e 

autodesenvolvimento, transcompetência inclusive esposada pela empresa por meio do perfil e 



104 
 

das competências desejadas no momento de recrutamento desses profissionais. Notou-se por 

meio dos relatos que todos os indivíduos tiveram aprendizado por meio de autorreflexão. 

 As experiências do cotidiano se apresentaram importante fonte de aprendizado para 

todos os indivíduos. Conforme mencionado em Kolb (1984), tais experiências se tornam 

relevantes à aprendizagem desde que estejam acompanhadas pela reflexão. 

 Os achados desta pesquisa corroboram com os resultados de Antonello e Godoy 

(2011) que apontam que é necessária a iniciativa conjunta de indivíduos e organizações, 

cabendo às pessoas a busca contínua do conhecimento e do aprimoramento e, às organizações, 

a construção de um ambiente propício à aprendizagem, que atue como suporte ao 

desenvolvimento dos indivíduos. Entende-se ambiente propício aquele que possui 

flexibilidade, aceitação de erros, investimento na formação das pessoas, espaço para 

interação, compartilhamento de ideias, modelos mentais e conhecimento. 

Mesmo as situações que não foram diretamente vivenciadas pelos entrevistados, mas 

as situações e decisões tomadas por seus gestores e profissionais, serviram de referência 

profissional. A reprodução de modelos e referencias profissionais se revela mais uma 

importante fonte de aprendizagem. 

Conforme a proposição do modelo de Cheetham e Chivers (1996,1998), os resultados 

permitem a compreensão do processo de aprendizagem de competências desses profissionais, 

e que o desenvolvimento e exercício de determinadas competências resultaram no 

desenvolvimento de outras competências, de acordo com a dinâmica proposta no modelo dos 

autores. As competências de conhecimentos desenvolvem as competências funcionais e as 

competências pessoais afetam o desenvolvimento das demais competências gerando 

resultados de acordo com as entregas destes profissionais. Esses resultados são analisados e 

percebidos pelos próprios indivíduos, pelos pares, superiores e subordinados, levando à 

reflexão e por meio desta, a mudança de comportamento e ao desenvolvimento de suas 

competências. Este indivíduo é influenciado e influenciador de seu ambiente e contexto de 

trabalho. 

Conforme Bitencourt (2013), ao aumentar o seu nível de compreensão do contexto, a 

pessoa não se torna somente melhor profissional, mas também torna-se uma pessoa melhor, 

uma cidadã melhor e um membro de família melhor. Portanto, à medida que a pessoa se 

desenvolve para a empresa, ela se desenvolve para ela mesma. 

 Desta forma, entende-se que os objetivos traçados para o presente estudo de 

compreender como esses profissionais aprendem e mantêm suas competências profissionais, 
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que estratégias utilizam, quais fatores funcionam como facilitadores ou barreiras para essa 

aprendizagem, foram satisfatoriamente alcançados. 

 

6.2 Contribuições, limitações e sugestões da pesquisa  

 

A contribuição do estudo está na expansão das pesquisas que relacionam os 

constructos aprendizagem e competências, predominando pesquisas no nível organizacional e 

quando individual geralmente focado na alta gerência. Não se encontrando nos estudos 

brasileiros pesquisas com a média gerência, objeto deste estudo. 

O estudo também permitiu aprofundar as pesquisas sobre estratégias de aprendizagem, 

pois até poucos anos elas estavam somente na área de educação e psicologia, conforme 

pesquisa realizada por Conte (2011). Trata-se de uma temática atual e com pouca 

investigação, contribuindo com o entendimento da questão no mundo corporativo. 

Além, de oferecer subsídios ao planejamento de programas de desenvolvimento para 

esses profissionais, este estudo pode vir a contribuir para um desempenho mais efetivo da 

instituição e para melhores resultados para ela. Este trabalho pode ainda, dentro das 

possibilidade desse tipo de pesquisa, promover um dos resultados encontrados, a saber: as 

práticas de aprendizagem informais são também eficientes. Assim, uma possibilidade é que 

elas também sejam estimuladas dentro da instituição.  

Deseja-se, ainda, que a pesquisa sirva para dar subsídios aos profissionais pesquisados 

para a compreensão dos processos de aprendizagem, possibilidade de reflexão e estímulo ao 

autoconhecimento, além de apresentar alternativas aos métodos de aprendizagem atualmente 

adotados.  

Muito da aprendizagem informal depende do ambiente e das pessoas, então, a 

organização pode, ainda, por meio dos resultados da presente pesquisa entender quais 

elementos facilitam o uso das estratégias de aprendizagem informal. Como o relacionamento 

interpessoal e a interação são fatores que facilitam o aprendizado, conforme vimos, seria 

interessante ainda a promoção de encontros e reuniões entre o grupo a fim de ajudar nessa 

aproximação, promovendo também outro item fundamental para o aprendizado de outras 

competências, a saber, a reflexão. Uma sugestão para de fomentar este aprendizado seria 

alocar tempo para se aprender com as experiências, criando situações em que se provoque a 

reflexão, com perguntas do tipo “O que aprendemos com isso?”. Desta forma, a empresa ao 

mesmo tempo promove os facilitadores e minimiza as barreiras à aprendizagem. 
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 Conforme coloca Kolb (1997), cada um de nós desenvolve um estilo pessoal de 

aprendizagem, estilo que tem seus pontos fortes e fracos. E ao entender as diferentes maneiras 

pelas quais as pessoas aprendem e resolvem problemas, pode-se então, conscientizá-las das 

consequências de seu próprio estilo de aprendizagem e dos modos alternativos de 

aprendizagem que se encontram ao seu dispor, e também para que se possa melhorar o 

planejamento das experiências de aprendizagem de modo a considerar essas diferenças de 

estilo. 

Warr e Allan (1998) definiram reprodução como a repetição mental do que foi 

aprendido, Holman, Epitropaki e Fernie (2001) complementaram a definição: reprodução 

mental da informação, sem reflexão sobre o seu significado. O instrumento foi aplicado por 

Pantoja (2001) e posteriormente por Conte (2011) usando indicadores que pareciam não 

representar adequadamente a ideia de aprender por meio da reprodução, pois não passavam a 

ideia de esforço para aprender algo por parte do indivíduo.  

Conte (2011) sugeriu revisão da escala de mensuração da reprodução de acordo com a 

proposta de Brandão e Borges-Andrade (2009), já que a conotação que se dá à medição do 

indicador pode influenciar na interpretação dos respondentes e, por consequência, nos 

resultados da pesquisa. 

Pantoja (2004) elaborou a escala utilizada neste trabalho inspirada nas categorias de 

Warr e Allan (1998) e dos resultados empíricos de Holman, Epitropaki, e Fernie (2001). A 

autora aplicou o instrumento com diferentes profissionais como caixas de banco, atendentes 

de call center, programadores, técnicos em informática, engenheiros biomédicos, jornalistas, 

web designers etc. Conte (2011) posteriormente aplicou o instrumento com profissionais de 

saúde. 

No presente estudo talvez a estratégia de reprodução não seja muito utilizada pelo 

grupo pela característica mais complexa e analítica das atividades e destes profissionais, mas 

talvez o item possa ser mais bem desenvolvido se ampliarmos o conceito para “copiar os 

exemplos”, surgindo então o que foi possível absorver por meio de situações vivenciadas por 

outros profissionais e pessoas que serviram de referência profissional para o grupo 

pesquisado, a aprendizagem por meio de modelos e referências. 

A reprodução sem reflexão, como propõe o modelo criado por Pantoja (2004) pode ser 

mais adequada para atividades físicas/motoras (pois são mais visíveis), as quais é possível 

“olhar e copiar” do que para atividades mais burocráticas e intelectuais (são menos visíveis), 

uma vez que não se aprende a ser analítico apenas sentando-se ao lado de outro profissional. 
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Parece, então, que a aprendizagem por reprodução sem reflexão é mais viável para atividades 

como cozinhar, operar máquinas ou costurar, porque elas são mais “fáceis” de se aprender ao 

olhar e reproduzir os movimentos.  

No entanto, para isso, seria necessário rever o conceito de reprodução ampliando o 

conceito para reprodução através de modelos e não excluindo a reflexão da reprodução. 

 Como limitação da presente pesquisa, pode-se apontar a impossibilidade de 

generalização dos resultados, dado que a amostra não era probabilística. Assim como a 

opinião dos entrevistados, dado que se trata de um grupo reduzido não necessariamente reflete 

a opinião de todo o grupo pesquisado.  

 Recomenda-se para pesquisas futuras a revisão do conceito e dos indicadores de 

reprodução como estratégia de aprendizagem, para que não seja interpretado com uma 

conotação negativa pelos indivíduos e para que possa efetivamente medir o construto. 

 Desta forma, espera-se que este estudo contribua para um melhor entendimento dos 

aspectos facilitadores e inibidores e das estratégias de aprendizagem utilizadas na aquisição e 

desenvolvimento de competências dos coordenadores administrativos, assim como para o seu 

desenvolvimento profissional. 
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Apêndice A – Questionário 

  Gostaríamos de convidá-lo a participar da pesquisa “Aprendizagem de competências 

de coordenadores administrativos de uma instituição de ensino”, que propõe identificar as 

estratégias de aprendizagem informais utilizadas no processo de aquisição de competências.  

  Em qualquer etapa do estudo você terá acesso à Pesquisadora Elisângela Deo 

(elisdeo@hotmail.com) e ao seu orientador Diógenes de Souza Bido 

(diogenesbido@yahoo.com.br) para o esclarecimento de eventuais dúvidas, e terá o direito de 

retirar-se do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo.  

  As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes 

e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade dos resultados obtidos, de forma 

individual, sendo resguardado o nome dos participantes, bem como a identificação do local da 

coleta de dados. 

 

Estratégias de aprendizagem utilizadas por você no trabalho 

São apresentadas, a seguir, estratégias de aprendizagem utilizadas por você no trabalho, para 

responder cada item utilize a seguinte escala: 

 
Nunca faço      ①       ②      ③      ④      ⑤      ⑥      ⑦      ⑧      ⑨      ⑩     Sempre faço 
 
 

Leia atentamente os itens listados e escolha o que melhor representa sua opinião sobre as 

estratégias de aprendizagem que você utiliza no seu trabalho. 

 
Nunca faço      ①       ②      ③      ④      ⑤      ⑥      ⑦      ⑧      ⑨      ⑩     Sempre faço 

 
Estratégias de aprendizagem utilizadas por você no trabalho Respostas 
1. Aprendo a melhorar a qualidade do meu trabalho, 

aplicando novos conhecimentos e habilidades. 
 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

2. Através de análise crítica da execução do meu trabalho, 
tento conhecê-lo melhor. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

3. Busco associar novas informações e conhecimentos às 
minhas atividades de trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

4. Busco entender como diferentes partes do meu trabalho 
estão relacionadas entre si. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 
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Nunca faço      ①       ②      ③      ④      ⑤      ⑥      ⑦      ⑧      ⑨      ⑩     Sempre faço 

 
Estratégias de aprendizagem utilizadas por você no trabalho Respostas 
5. Consulto meus colegas de trabalho mais experientes, 

quando tenho dúvidas sobre algum assunto relacionado 
ao meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

6. Visando executar melhor minhas atividades de trabalho, 
busco repetir automaticamente ações e procedimentos 
memorizados. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

7. Executo minhas atividades repetindo automaticamente 
ações rotineiras de trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

8. Testo novos conhecimentos aplicando-os na prática do 
meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

9. Faço meu trabalho sem pensar muito sobre ele.  
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

10. Busco ajuda de meus colegas quando necessito de 
informações mais detalhadas sobre o trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

11. Juntamente com meus colegas de trabalho, busco trocar 
informações e conhecimentos. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

12. Lendo e buscando localizar instruções e artigos técnicos 
e normas das organizações concorrentes, aprendo em 
meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

13. Localizando e estudando documentos ou materiais 
importantes sobre um assunto, procuro conhecer melhor 
meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

14. Meu trabalho é realizado sem que eu faça críticas ou 
questionamentos às normas e/ou aos procedimentos 
adotados para sua execução. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

15. Para aprender preciso praticar os novos conhecimentos 
adquiridos. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

16. Para melhor execução do meu trabalho, busco ajuda em 
manuais técnicos e na legislação vigente. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

17. Peço ajuda aos meus colegas, quando necessito 
aprender algo sobre meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

18. Executo meu trabalho sem saber precisamente quais são 
seus objetivos. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

19. Para melhor execução do meu trabalho, procuro seguir 
sempre os mesmos procedimentos. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

20. Consultando catálogos referentes às novas tecnologias e 
procedimentos, junto aos fornecedores ou via internet, 
busco conhecer melhor meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

21. Preencho as falhas do meu conhecimento no trabalho 
buscando livros, manuais, apostilas e documentos. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

22. Procuro compreender o máximo possível de cada uma 
das partes que compõem o meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

23. Procuro conhecer como o meu trabalho está relacionado 
aos resultados obtidos nas diferentes áreas da 
organização. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

  



117 
 

 
 

Nunca faço      ①       ②      ③      ④      ⑤      ⑥      ⑦      ⑧      ⑨      ⑩     Sempre faço 
 

Estratégias de aprendizagem utilizadas por você no trabalho Respostas 
24. Quando faço o meu trabalho, penso em como ele está 

relacionado ao negócio e estratégia da organização. 
 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

25. Realizo minhas atividades sem saber para que elas são 
necessárias. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

26. Tento compreender como os resultados obtidos nas 
diferentes áreas da organização influenciam a execução 
do meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

27. Aplicar os conhecimentos adquiridos é fundamental 
para melhorar minha prática profissional. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

28. Tento conhecer como as diferentes áreas da organização 
estão relacionadas entre si. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

29. Para executar melhor o meu trabalho, procuro repetir 
mentalmente informações e conhecimentos recém-
adquiridos.  

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

30. Executo meu trabalho no “piloto automático”.  
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

31. Busco relacionar a execução do meu trabalho aos 
valores adotados na organização. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

32. Busco aprender aplicando novos conhecimentos à 
prática, ao invés de ler ou pedir orientação para outras 
pessoas. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

33. Visando obter informações mais atualizadas à execução 
do meu trabalho, busco ajuda na internet. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

34. Coloco em prática os conhecimentos adquiridos no 
ambiente de trabalho para melhorar meu desempenho.  

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

35. Procuro compreender como novos conhecimentos e 
habilidades podem ser integrados ao meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

36. Para aprimorar a execução do meu trabalho, busco 
memorizar dados (número de rubricas, contas, 
transações em sistemas etc.). 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

Fonte: Escala elaborada por Pantoja (2004) e adaptada por Conte (2011) 
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Apêndice B – Roteiro de entrevista 

 

1. Conte sua história na instituição até chegar na coordenação, caso não tenha sido 

admitido como coordenador.  

2. O que é ser coordenador para você? 

Caso não tenha entrado como coordenador, ser coordenador foi uma meta ou uma 

consequência? 

3. Que competências você acha importantes para um coordenador? 

4. O que você acha que foi decisivo para a sua seleção como coordenador? (pontos 

fortes) 

5. O que foi necessário desenvolver? (pontos fracos) 

6. O que mais precisa aprimorar? Relate alguma situação que te fez pensar que precisasse 

aprimorar isso. 

7. Você recebe/recebeu feedback dos seus gestores? Relate uma situação. 

8.  Quais características pessoais te ajudam no exercício da sua função? Tem alguma que 

você acredita que atrapalhe? Comente alguma situação que aconteceu algo relacionado 

a isso. 

9.  Houve algum acontecimento que afetou a sua gestão? De que forma? Dê um exemplo. 

10. No que o conhecimento adquirido na graduação ou pós-graduação o ajudou? Dê um 

exemplo. 

11. Qual a influência dos cursos de treinamento e desenvolvimento no exercício de sua 

função? Exemplifique. 

12. O que você aprendeu somente por meio da experiência e prática profissional? Relate 

alguma situação. 

13. O que você acredita que a empresa espera da atuação de um coordenador? 

14. Que valores você considera serem importantes na prática como coordenador? 

15. Que aspectos desta organização você acredita que dificultam você aprender coisas 

diferentes? Dê exemplos. 

16. Você sente que seu trabalho é reconhecido e valorizado?  

17. Quando você precisa aprender alguma coisa, ou precisa de alguma informação, o que 

você faz? Por que faz assim? 

18. Gostaria de acrescentar alguma informação? 
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Apêndice C – Questionário final 

São apresentadas, a seguir, estratégias de aprendizagem utilizadas por você no trabalho, para 

responder cada item utilize a seguinte escala: 

 
Nunca faço      ①       ②      ③      ④      ⑤      ⑥      ⑦      ⑧      ⑨      ⑩     Sempre faço 
 
 

Quanto mais perto de 1 você se posicionar, com menor frequência você age desta forma e 

quanto mais perto de 10 você se posicionar, com maior frequência você age desta forma. 

Leia atentamente os itens listados e escolha o que melhor representa sua opinião sobre as 

estratégias de aprendizagem que você utiliza no seu trabalho. 

    
Nunca faço      ①       ②      ③      ④      ⑤      ⑥      ⑦      ⑧      ⑨      ⑩     Sempre faço 

 
Estratégias de aprendizagem utilizadas por você no trabalho Respostas 
1. Aprendo a melhorar a qualidade do meu trabalho, 

aplicando novos conhecimentos e habilidades. 
 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

2. Por meio de análise crítica da execução do meu 
trabalho, tento conhecê-lo melhor. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

3. Busco associar novas informações e conhecimentos às 
minhas atividades de trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

4. Busco entender como diferentes partes do meu trabalho 
estão relacionadas entre si. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

5. Consulto meus colegas de trabalho mais experientes 
quando tenho dúvidas sobre algum assunto relacionado 
ao meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

6. Visando executar melhor minhas atividades de trabalho, 
busco repetir automaticamente ações e procedimentos 
memorizados. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

7. Executo minhas atividades repetindo automaticamente 
ações rotineiras de trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

8. Testo novos conhecimentos aplicando-os na prática do 
meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

9. Peço ajuda de meus colegas quando necessito de 
informações mais detalhadas sobre o trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

10. Juntamente com meus colegas de trabalho, busco trocar 
informações e conhecimentos. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

11. Lendo e buscando instruções e normas das organizações  
similares/concorrentes, aprendo em meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

12. Localizando e estudando documentos ou materiais 
importantes sobre um assunto, procuro conhecer melhor 
meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 
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Nunca faço      ①       ②      ③      ④      ⑤      ⑥      ⑦      ⑧      ⑨      ⑩     Sempre faço 

Estratégias de aprendizagem utilizadas por você no trabalho Respostas 
13. Meu trabalho é realizado sem que eu faça críticas ou 

questionamentos às normas e/ou aos procedimentos 
adotados para sua execução. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

14. Para aprender preciso praticar os novos conhecimentos 
adquiridos. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

15. Para melhor execução do meu trabalho, busco 
informações nas normas e/ou na legislação vigente. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

16. Peço ajuda aos meus colegas, quando necessito 
aprender algo sobre meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

17. Executo meu trabalho sem saber precisamente quais são 
seus objetivos. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

18. Para melhor execução do meu trabalho, procuro seguir 
sempre os mesmos procedimentos. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

19. Preencho as falhas do meu conhecimento no trabalho 
buscando livros, manuais, apostilas e documentos. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

20. Procuro compreender o máximo possível de cada uma 
das partes que compõem o meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

21. Procuro conhecer como o meu trabalho está relacionado 
aos resultados obtidos nas diferentes áreas da 
organização. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

22. Quando faço o meu trabalho, penso em como ele está 
relacionado ao negócio e à estratégia da organização. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

23. Tento compreender como os resultados obtidos nas 
diferentes áreas da organização influenciam a execução 
do meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

24. Aplicar os conhecimentos adquiridos é fundamental 
para melhorar minha prática profissional. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

25. Tento conhecer como as diferentes áreas da organização 
estão relacionadas entre si. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

26. Para executar melhor o meu trabalho, procuro repetir 
mentalmente informações e conhecimentos recém-
adquiridos.  

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

27. Busco relacionar a execução do meu trabalho aos 
valores adotados na organização. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

28. Busco aprender aplicando novos conhecimentos à 
prática, ao invés de ler ou pedir orientação para outras 
pessoas. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

29. Visando obter informações mais atualizadas à execução 
do meu trabalho, busco ajuda na internet. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

30. Coloco em prática os conhecimentos adquiridos no 
ambiente de trabalho para melhorar meu desempenho.  

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

31. Procuro compreender como novos conhecimentos e 
habilidades podem ser integrados ao meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

32. Para aprimorar a execução do meu trabalho, busco 
memorizar dados (número de rubricas, contas, 
transações em sistemas etc.). 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

Fonte: Escala elaborada por Pantoja (2004) e adaptada por Conte (2011) 
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