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RESUMO 

 

Esta pesquisa é um estudo qualitativo interpretativo básico apoiado numa postura 

epistemológica interpretacionista e interacionista que visa a compreender como ocorrem as 

experiências de aprendizagem vivenciadas pelos funcionários técnico-administrativos da 

Faculdade de Odontologia de Araçatuba/UNESP em seus locais de trabalho. A pergunta de 

pesquisa é: "como os funcionários técnico-administrativos de uma faculdade pública 

vivenciam a experiência da aprendizagem no exercício de suas tarefas profissionais 

desenvolvidas no local de trabalho?", e se desdobra em três grandes objetivos: (a) identificar, 

descrever e compreender os processos informais que esses indivíduos utilizam para aprender 

suas tarefas profissionais; (b) descrever e analisar o papel das interações sociais que ocorrem 

no ambiente de trabalho, bem como a influência do contexto na aprendizagem informal; (c) 

analisar em que medida o ambiente de trabalho da faculdade objeto de estudo favorece e/ou 

dificulta a aprendizagem informal. O referencial teórico articula a literatura sobre 

Aprendizagem Informal nos locais de trabalho com a Teoria da Aprendizagem Social de 

Elkjaer, para compreender como a aprendizagem ocorre em ambientes sociais. Conduziram-se 

16 entrevistas semi-estruturadas com servidores técnico-administrativos das Divisões 

Técnicas Acadêmica e Administrativa da Faculdade de Odontologia de Araçatuba/FOA-

UNESP. As informações coletadas foram analisadas pela estratégia de análise de dados 

qualitativos proposta por Flores (1994). Concluiu-se que os servidores aprendem suas tarefas 

informalmente, por meio da experiência da prática cotidiana no local de trabalho, no processo 

de trabalho, perguntando e trocando ideias com o superior e com os colegas da própria ou de 

outra unidade da UNESP, com quem constroem uma rede de relacionamentos contributiva 

para ações de aprendizagens informais. Enfrentar tarefas novas e desafiadoras em outros 

cargos ou funções é um gatilho para a aprendizagem desses funcionários, bem como conhecer 

o funcionamento da estrutura organizacional e estudar a legislação interna e externa 

pertinentes à sua função e à organização. Essas ações são incentivadas pelo comportamento 

proativo do funcionário, o qual carrega consigo e o aplica no local de trabalho. As interações 

com os mundos e submundos sociais identificados também despertam emoções como 

gratidão, comprometimento, prazer e amor no trabalho e pelo trabalho, as quais ora apoiam 

ora suprimem a aprendizagem. Os fatores de contexto ambiental que influenciam a AI são o 

clima, a cultura e a estrutura física organizacionais, bem como as expectativas de crescimento 

no trabalho e a relação entre novatos e experientes. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem Informal nas Organizações; Aprendizagem nos Locais de 

Trabalho; Teoria da Aprendizagem Social. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research is a basic interpretative and qualitative study underpinned by an interacionist 

and interpretative epistemological approach that aims to understand how technical-

administrative employees learning experiences occur in the workplace of Araçatuba School of 

Dentistry/UNESP. The research question is: “how do technical-administrative employees 

experience learning throughout their professional tasks in the workplace?”. There are three 

big aims: (a) identify, describe and understand the informal processes used for individuals to 

learn their professional tasks; (b) describe and analyze the role of the social interactions that 

occur in the workplace, as well as the influence of the organizational context in informal 

learning; (c) analyze how the workplace context of the studied Faculty supports or raises 

difficulties to informal learning. The theoretical frame joins the literature about Informal 

Learning in the workplace with Social Learning Theory by Elkjaer, in order to understand 

how learning occurs in social environments. It was conducted 16 semi-structured interviews 

with technical-administrative employees from Academic and Administrative Technical 

Divisions of Araçatuba School of Dentistry/UNESP. The collected data was analyzed through 

qualitative data analyses strategy proposed by Flores (1994). It was concluded that employees 

learn their tasks informally, by their experience and daily practice in the workplace, during 

the work process, making questions and exchanging ideas with their bosses and colleagues 

from the own Faculty or from other UNESP faculty, with whom they build a contributive 

network for informal learning. Facing new and challenging tasks in other jobs is a trigger to 

informal learning, such as knowing the way as the organization works and studying its 

internal and external set of laws. The technical-administrative employee proactive behavior 

encourages these actions. The employees’ interactions with the social worlds and subworlds 

identified in the interviews evoked emotions like gratefulness, commitment, pleasure and love 

in the job and by the job, which sometimes support and raise difficulties at times to informal 

learning. The context factors that influence informal learning in the studied organization are 

organizational climate, culture and layout, as well as job development expectation and the 

relationship between newcomers and experienced employees. 

 

Keywords: Informal Learning in Organizations; Workplace Learning; Social Learning 

Theory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na era da economia globalizada, em que as organizações surgem com abundância de 

culturas, raças e etnias diferentes, suas lentes estão focadas no que as pessoas aprendem no 

trabalho, no uso que fazem desse aprendizado adquirido nas suas atividades diárias e quais os 

impactos nos colegas e na organização como um todo. O mundo do trabalho tem sido tratado 

como um contexto singular de aprendizagem, tanto cognitivo como socialmente, no qual o 

indivíduo desenvolve continuamente a habilidade de aprender e de se socializar (GERBER, 

2006; BRANDI; ELKJAER, 2011). 

A revisão de literatura sobre aprendizagem informal (denominada a partir daqui como 

AI) nos locais de trabalho confirma que o tema tem sido sistematicamente atestado. 

Livingstone, em 2000, baseando-se em pesquisas realizadas no Canadá, destacou que mais de 

70% da aprendizagem que ocorre nos locais de trabalho é de natureza informal e Eraut 

(2011), em recente publicação que traz resultados de duas pesquisas patrocinadas pelo ESRC 

(Economic & Social Research Council) do Reino Unido afirma que, para essa amostragem, as 

atividades informais desenvolvidas no trabalho foram responsáveis por cerca de 70 a 90% 

daquilo que foi aprendido. 

No entanto, Malcolm, Hodkinson e Colley (2003) alertam para que se evite a 

afirmação de que AI pode ser entendida como superior à aprendizagem formal (ou o 

contrário), reconhecendo-se elementos de formalidade e informalidade nos processos de 

aprendizagem, o que sugere que ambas estão interrelacionadas. Também, advertem sobre a 

falta de concordância na literatura sobre o que é AI e quais os limites entre ela e a 

aprendizagem formal. A dificuldade na conceituação reflete nas investigações que focam o 

tema. Para Eraut (2004), a AI é invisível, porque é vista como óbvia ou não é reconhecida 

como aprendizagem devido à falta de consciência do indivíduo sobre seus processos de 

aprender e aos resultados deles decorrentes. O autor considera ainda que o discurso a respeito 

do tema é repleto de códigos, uma vez que é difícil para um indivíduo descrever a natureza do 

seu próprio trabalho. 

Quando se retoma a trajetória histórica a respeito desse tema, verifica-se que a gênese 

de seus estudos está na Educação, em especial na educação de adultos. No entanto, o discurso 

sobre AI nesse campo parece ter sido mal interpretado a partir do momento em que passou a 

ser relacionado, fundamentalmente, à educação vocacional e voltada para o trabalho, 

valorizando-se o saber-fazer. Esse foco parece também ter deixado de lado a contribuição de 

outros campos de conhecimento – como a sociologia, a psicologia cognitiva e a antropologia 
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– no estudo do tema (GARRICK, 1998). É possível dizer que a discussão a respeito da AI 

ganha diversos matizes de acordo com a formação acadêmica e os interesses de quem sobre 

ela discorre e conforme o uso que se quer fazer dela. Assim, ao estudar o tema, cada autor 

deve posicionar-se acerca da conceituação de AI a ser adotada, mapeando o que ela pode 

abranger e o que ela deve excluir. É importante reconhecer que, no âmbito da AI, encontram-

se abordagens que destacam a emancipação do indivíduo rumo a um aprendizado auto-

dirigido, fruto do seu viver, da sua experiência nas atividades cotidianas (Aprendizado 

Vivencial/Experiencial) e das suas relações sociais (GARRICK, 1998; HAGER, 2012), até 

aquelas que privilegiam seu desenvolvimento no cerne corporativo, focando a aprendizagem 

no local de trabalho e a ideia das organizações que aprendem (GARRICK, 1998). 

A revisão dos estudos brasileiros sobre o tema publicados no período de 2006 ao 

primeiro semestre de 2013 apresentada no item 3 desta dissertação identificou que a produção 

nacional ali analisada não se preocupou em delimitar com clareza o que estava contemplado 

no âmbito da conceituação de AI, adotando definições de AI genéricas e cotidianas. Uma 

possível explicação para a ausência de uma conceituação mais precisa sobre o termo nos 

estudos nacionais da área de administração talvez esteja relacionada ao fato de que, na 

literatura internacional, os autores que têm se aprofundado nessa temática geralmente estão 

vinculados à área de educação de adultos, na qual está a origem do conceito, enquanto que os 

autores nacionais ainda se apoiam numa literatura americana relacionada ao campo de 

treinamento e desenvolvimento de recursos humanos. Assim, considera-se fundamental um 

aprofundamento conceitual que ajude a delimitar melhor o significado do termo AI, 

especificando os aspectos e pressupostos nele envolvidos, o que será realizado no item 2.1 

deste estudo, a partir dos autores que trazem uma contribuição significativa sobre esta 

questão: Billett (2008), Cunningham e Hillier (2013), Conlon (2004), Elkjaer e Wahlgren 

(2006), Eraut (2004; 2011), Gerber (2006), Hager (2012), Le Clus (2011), Marsick e Watkins 

(2001) e Watkins e Marsick (1992). 

Em relação aos focos de investigação da AI, notou-se substituição da literatura de 

facilitadores e barreiras da aprendizagem por uma literatura que se preocupa com a natureza 

processual da aprendizagem. Godoy e Antonello (2011) encontraram preocupação semelhante 

ao estudarem o campo da aprendizagem organizacional, mostrando, portanto, a importância 

de se focar os estudos da AI na maneira “como” as pessoas atribuem significado às suas 

experiências de trabalho, reconhecendo que para entendê-las deve-se partir do significado do 

que elas representam para o trabalho dos indivíduos investigados (EASTERBY-SMITH; 

BURGOYNE; ARAUJO, 2001). 
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Nesse sentido, esta pesquisa continua examinando e aprofundando a aprendizagem no 

local de trabalho como um processo que envolve a interpretação do sentido que os indivíduos 

dão ao seu trabalho, em que medida fatores organizacionais influenciam o contexto da 

aprendizagem organizacional e as consequentes formas pelas quais seus funcionários 

aprendem, numa tentativa de se preocupar em ver a AI como processo e não como 

produto/resultado de outra atividade (ERAUT, 2011). 

Dessa forma, a dissertação aqui proposta busca suprir as lacunas anteriormente 

levantadas, pautando-se numa base teórica que buscará articular a literatura que trata 

daaprendizagem informal nos locais de trabalho com a teoria da aprendizagem social. Dentre 

ao autores que examinam a AI, o conceito norteador de Gerber (2006) afirma que aprender é 

uma prática situada no contexto particular do trabalho e que a aprendizagem é influenciada 

pelo ambiente no qual o trabalho ocorre, pela visão que os trabalhadores têm do que a 

aprendizagem significa para as suas atividades diárias e pelas estratégias usadas para se 

aprender no local de trabalho. 

Além disso, busca-se entender a aprendizagem enquanto atividade relacional e 

coletiva recorrendo-se aos trabalhos da autora dinamarquesa Bente Elkjaer (2001), Elkjaer e 

Huysman (2008), Elkjaer e Wahlgren (2006) e Brandi e Elkjaer (2011). Sua teoria da 

aprendizagem social enfatiza as aprendizagens advindas da informalidade, da improvisação e 

da conversação e entende que o conhecimento é distribuído entre os indivíduos, os quais, ao 

aplicarem a aprendizagem, além de assumirem o papel de praticantes, tornam-se parte da 

organização (ELKJAER; HUYSMAN, 2008). 

A pergunta-problema que norteia a pesquisa a ser realizada é: como os funcionários 

técnico-administrativos de uma faculdade pública vivenciam a experiência da aprendizagem 

no exercício de suas tarefas profissionais desenvolvidas no local de trabalho? 

Visando responder a essa questão, estabeleceu-se como objetivo geral: compreender 

como ocorrem as experiências de aprendizagem vivenciadas pelos funcionários técnico-

administrativos em seus locais de trabalho. Para se alcançar o objetivo geral, são propostos 

três objetivos específicos: (a) identificar, descrever e compreender os processos informais que 

esses indivíduos utilizam para aprender suas tarefas profissionais; (b) descrever e analisar o 

papel das interações sociais que ocorrem no ambiente de trabalho, bem como a influência do 

contexto na aprendizagem informal; (c) analisar em que medida o ambiente de trabalho da 

faculdade objeto de estudo favorece e/ou dificulta a aprendizagem informal.  

O campo investigado foram as áreas administrativa e acadêmica da Faculdade de 

Odontologia do Câmpus de Araçatuba da UNESP – Universidade Estadual Paulista "Júlio de 
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Mesquita Filho".  

Há uma urgência em pesquisas sobre aprendizagem em setores não-lucrativos, pois o 

setor público: (a) é grande o suficiente para garantir a atenção de pesquisadores da área da 

Administração; (b) sofreu mudanças em sua estrutura e funções e, assim, assemelham-se às 

demais organizações sociais, sempre em constantes e aceleradas mutações devido ao impacto 

de novas tecnologias, da alta competitividade e da escassez de recursos humanos e 

financeiros; (c) as características específicas que influenciam a aprendizagem no setor público 

podem ajudar a expandir o conhecimento sobre o campo da aprendizagem organizacional em 

todos os tipos de organização (RASHMAN et al., 2009). Dos 14 trabalhos sobre 

aprendizagem informal no local de trabalho levantados na literatura nacional, somente 4 deles 

(28,6%) foram realizados no setor público e nenhum em universidades. 

A UNESP, em especial, é uma universidade estadual multicâmpus, presente em 24 

cidades distribuídas em todas as regiões administrativas do estado de São Paulo. 

Historicamente, foi fundada em 1976 da fusão de institutos isolados da USP, daí sua 

diversidade organizacional. Ademais, a UNESP encontra-se num momento único de 

renovação de seu quadro funcional devido ao grande número de aposentadorias e à própria 

expansão da Universidade. Assim, suas esquipes estão configuradas por funcionários ora com 

poucos meses de atuação ora com mais de uma década de exercício na função. 

A pesquisa de campo foi orientada pela metodologia qualitativa, apoiada na postura 

epistemológica do paradigma interpretacionista e pelo interacionismo simbólico. Como 

estratégia de pesquisa, optou-se por um estudo qualitativo intrepretativo básico 

(MERRIAM,1998). Conduziram-se entrevistas semiestruturadas com 16 servidores técnicos-

administrativosdas Divisões Técnicas Administrativa e Acadêmica, lotados em suas 

respectivas seções, da Faculdade de Odontologia do Câmpus de Araçatuba. Analisaram-se as 

informações por meio da análise de dados qualitativos categorial adaptada de Flores (1994). 

A dissertação aqui proposta está organizada da seguinte forma: na primeira seção, a 

introdução traz a contextualização do campo de estudo de AI, bem como a questão de 

pesquisa e os objetivos geral e específicos. Na segunda seção, apresenta-se o referencial 

teórico baseado nos estudos sobre AI nos locais de trabalho e na Teoria da Aprendizagem 

Social de Bente Elkjaer. A terceira seção traz a revisão da literatura nacional sobre o tema AI. 

Na quarta seção é apresentada a proposta metodológica que orientará a realização da pesquisa 

de campo. Na quinta seção, descreve-se o contexto organizacional em que se realizou a 

pesquisa de campo. A sexta seção apresenta e examina os resultados encontrados no campo e, 

finalmente, na sétima e última seção são articuladas as considerações finais deste trabalho.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta seção traz o arcabouço teórico base desta dissertação e é composta por três 

subseções a saber: Aprendizagem Informal e no Local de Trabalho, a qual trata dos principais 

conceitos, perspectivas, abordagens, limitações e potencialidades do tema na literatura 

internacional; a Teoria da Aprendizagem Social de Bente Elkjaer, uma perspectiva teórica de 

se estudar a AO; e uma terceira subseção que versa sobre o que dizem os estudos nacionais 

sobre o tema AI e no local de trabalho, levantamento feito com estudos nacionais no período 

de 2006 ao primeiro semestre de 2013. 

 

2.1 Aprendizagem Informal e no Local de Trabalho 

 

O conceito de Aprendizagem Informal ˗ AI ˗ tem suas raízes nos anos 20 e 30 do 

século XX, aparecendo nos trabalhos do filósofo da educação John Dewey, do psicólogo Kurt 

Lewin e de Mary Parker Follet a qual se formou em filosofia, história e ciência política, 

destacando-se especialmente por seus trabalhos na área da administração. Para esses autores, 

a aprendizagem acontece por meio do histórico das experiências individuais vivenciadas, pela 

reflexão a respeito daquilo que é aprendido ocorrendo a partir das interações dos indivíduos 

com o seu meio ambiente (CONLON, 2004; MARSICK; WATKINS, 2001). Contudo, o 

termo AI não emergiu até a década de 50 do século passado, quando Malcolm Knowles, 

considerado o pai da Andragogia, publicou sua obra “Educação Informal de Adultos”. As 

primeiras revisões sobre pesquisas em AI surgiram na década de 90 com autores como 

Marsick e Watkins e Garrick (MARSICK; WATKINS, 2001), as quais relacionavam o 

conceito de AI com termos como aprendizagem en passant, aprendizagem incidental e não 

formal, modelo social, aprendizagem experiencial, aprendizagem autodirigida, aprendizagem 

na ação, reflexão na ação, reflexão crítica, aprendizagem transformativa, conhecimento tácito, 

aprendizagem situada e comunidades de prática. Tanto Marsick e Watkins (2001), na 

literatura internacional, quanto Antonello (2011), na literatura nacional, alertam que, embora 

todos esses termos estejam relacionados com a AI, nem sempre podem ser considerados 

sinônimos dela.  

O conceito de Marsick e Watkins (2001) e Watkins e Marsick (1992) sobre o que se 

considera AI surgiu dos resultados de estudos de diversos autores como Callahan, Cseh, 

Carter, Menard, Watkins e Cervero. Assim, para as autoras, AI é aquele tipo de aprendizagem 
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baseada numa experiência intencional, mas não formalmente estruturada; induzida por um 

processo de reflexão crítica, pela ação, pela proatividade e pela criatividade; incrustada no 

contexto organizacional e nas práticas cotidianas sociais. Pode ser planejada ou não, no 

entanto envolve algum grau de consciência de quem está aprendendo (MARSICK; 

WATKINS, 2001). "A AI é frequentemente definida em oposição à aprendizagem formal. É 

fundamental e normalmente motivada, direcionada e sustentada pelos próprios interesses e 

intenções de um indivíduo" (MARSICK; YATES, 2012, p.173). 

Uma pesquisa online realizada pela Sociedade Americana de Treinamento e 

Desenvolvimento e pelo Instituto para Produtividade Corporativa com 1104 profissionais da 

área de recursos humanos e de aprendizagem definiu a AI como 

 

uma atividade de aprendizagem que não é facilmente reconhecível como 

treinamento formal e como suporte para o desempenho. De modo geral, acontece 

sem um instrutor convencional e é controlada pelo empregado em termos de 

amplidão, profundidade e tempo. Tende a ser individual, limitada nos objetivos e 

usada em pequenos grupos (MARSICK; YATES, 2012, p.173). 

 

A AI não depende de grandes estruturas ou fortes influências externas à organização, 

pelo contrário, somente três condições são suficientes para favorecer a AI no trabalho: ações 

que estimulem a reflexão sobre o trabalho produzido, estímulo à proatividade do indivíduo 

para que ele seja capaz de pensar em soluções e implementá-las, e criatividade (MARSICK; 

WATKINS, 2001). A Figura 1 apresenta um modelo para a melhoria da AI na organização. 

 

 
Figura 1: Modelo de Aprendizagem Informal de Marsick e Watkins 

Fonte: traduzido pelo autor a partir de Marsick e Watkins (2001, p. 29). 

 

 



20 

Baseado em Dewey, Argyris, Schön e Mezirow, o modelo tem como proposta central 

que a AI acontece no contexto do trabalho e que o gatilho é sempre um desafio, um problema 

a ser resolvido. Assim, o indivíduo busca em suas experiências passadas (trajetória) possíveis 

soluções para o problema atual (investigação ou pensamento reflexivo de Dewey). Sofrendo 

ainda influências do contexto organizacional, o indivíduo usa seu senso de julgamento para 

propor as melhores soluções e escolher entre elas. Ao adotar uma estratégia de resolução do 

problema, o indivíduo reflete sobre a ação escolhida e verifica o que aprendeu, tanto com os 

resultados desejados quanto com os indesejados. São essas lições aprendidas que serão usadas 

para alimentar o modelo novamente (MARSICK; WATKINS, 2001). 

As revisões de literatura feitas por Garrick (1998) e Marsick e Watkins (2001) 

continuam sugerindo cuidados com os diversos termos aos quais a AI tem sido comparada. O 

aprender informalmente está relacionado às experiências espontâneas de vida do indivíduo em 

situações cotidianas como o aprender na escola, na família, com os amigos, enquanto que a 

AI, de acordo com Garrick (1998), caracteriza-se como um dos discursos vigentes a respeito 

da aprendizagem baseada no trabalho e da aprendizagem que ocorre a partir da experiência, 

segundo Dewey. Por isso, a visão de Garrick (1998) sobre a AI, bem como a de Marsick e 

Watkins (2001), baseiam-se na Teoria do Capital Humano, em que a AO e a AI devem ser 

pensadas e teorizadas em termos de como se pode maximizá-las, mobilizá-las e avaliá-las no 

ambiente organizacional, no sentido de cumprir os objetivos da organização para se alcançar 

eficiência, produtividade e novos mercados.  

Para Garrick (1998), a AI é importante porque ela caminha no limiar do discurso e do 

conteúdo epistemológico de diversas áreas do conhecimento como sociologia, psicologia, 

antropologia, economia e educação. Para a Administração, a AI adapta-se bem nas novas 

formas de as organizações se estruturarem e de serem geridas, além de ter a capacidade de 

romper o poder do sistema de educação formal (GARRICK, 1998). Tanto Marsick e Watkins 

(2001) quanto Garrick (1998) reconhecem a influência da socialização e da posição social do 

indivíduo no desenvolver da aprendizagem, pois implicam a definição da identidade do 

indivíduo e as possibilidades de se terem experiências de aprendizagem, o que o levará a 

diferentes concepções do que é a realidade.  

Independentemente da abordagem sobre a qual a AI é vista, seja ela uma forma válida 

de aquisição de conhecimento, uma forma de as pessoas aprenderem da experiência, de como 

a AI pode ser melhor facilitada e avaliada, ou ainda numa abordagem pós-moderna de por que 

a AI se tornou importante neste momento histórico particular, Garrick (1998, p.34) afirma que 

todas elas estão: 
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sustentadas na concepção de aprendizagem como processo, por meio da qual as 

pessoas, individualmente e em associação com as demais, empenham-se num 

encontro direto, pessoal e, então, propositalmente, refletem sobre ele, validam, 

transformam, dão significado e procuram integrar seus diferentes tipos de 

conhecimento. 

 

Outros autores que também discutiram a AI após a conceituação de Marsick e Watkins 

(2001), como Conlon (2003), Le Clus (2011) e Eraut (2004, 2011), tomam a definição de AI 

de Marsick e Watkins como conceito norteador de seus trabalhos e, a exemplo de Malcolm, 

Hodkinson e Colley (2003), enfatizam falta de concordância na literatura sobre o que são 

aprendizagem informal, não-formal e formal ou, pelo menos, onde está o limite entre elas. Em 

1996, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico também reconheceu o 

pouco consenso nas definições de aprendizagem formal e informal (CUNNINGHAM; 

HILLIER, 2013). Hager (2012, p.207) argumenta que a AI “é um importante tipo de 

aprendizado que tem sido injustamente negligenciado pela literatura até o momento”. 

O discurso sobre a terminologia e o conteúdo das aprendizagens informal, não-formal 

e formal pode ser entendido por meio de duas dimensões. A primeira tem o foco teórico e 

empírico dado pela comunidade científica, a qual vê a aprendizagem formal como aquela 

obtida em instituições educacionais, e a informal com origens nas atividades cotidianas da 

vida. Com essa visão, há uma forte tendência de se separar a aprendizagem informal da 

formal, gerando uma polarização entre elas, com alguns defendendo a aprendizagem formal 

em detrimento da informal e vice-versa. A segunda dimensão é formada por educadores de 

adultos, cujo discurso político promove a educação não-formal, principalmente em países 

subdesenvolvidos. Dessa forma, na prática não há diferenças entre informal e não-formal 

(MALCOLM; HODKINSON; COLLEY, 2003). Os termos informal e não-formal são usados 

indistintamente para se opor à aprendizagem formal (MALCOLM; HODKINSON; COLLEY, 

2003; HAGER, 2012; JACOBS; PARK, 2013).  

Após identificar diversas tentativas de se classificar as diferenças entre aprendizagem 

formal e informal, Malcolm, Hodkinson e Colley (2003) sugerem que os esforços nas 

pesquisas deveriam estar na identificação dos atributos de formalidade ou de informalidade de 

cada experiência de aprendizagem, porque não há aprendizagem puramente formal ou 

informal, senão que seus atributos variam de acordo com a situação e a natureza. 

Recomendam, portanto, que os atributos formais e informais sejam vistos como 

interrelacionados, porque eles influenciam na natureza e na eficácia da aprendizagem em 

qualquer situação. 
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Para proceder à identificação dos atributos de formalidade e informalidade, Malcolm, 

Hodkinson e Colley (2003) propuseram que cada experiência de aprendizagem seja analisada 

de acordo com quatro aspectos: processo, localização e cenário, objetivos e conteúdo. Os 

exemplos dados pelos autores foram esquematizados no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Atributos de formalidade e informalidade: análise dos quatro aspectos 

Processo 

Aprendizagem em atividades cotidianas Informal 

Aprendizagem estruturada por um professor Formal 

Aprendizagem negociada com o aluno Informal 

Num treinamento: Professor Formal 

 Mentor ou consultor Menos formal 

 Colega de trabalho Informal 

Avaliação: Não há Informal 

 Negociada Menos formal 

 Obrigatória Formal 

Localização e cenário 

Escola Formal 

Trabalho, comunidade ou família Informal 

Com controle de início e término Formal 

Sem controle de tempo Informal 

Com certificação Formal 

Sem certificação Informal 

Objetivos 
Para atender propósitos externos Formal 

Sem objetivos determinados Informal 

Conteúdo 

Conhecimento específico já estabelecido Formal 

Conhecimento sobre algo novo Informal 

Conhecimento científico Formal 

Práticas cotidianas e competências laborais Informal 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de Malcolm, Hodkinson e Colley (2003, p.315-316). 

 

Sem desmerecer o uso de quaisquer outros termos que não o informal ou o formal, 

Malcolm, Hodkinson e Colley (2003, p.318) sugerem que "os termos e conceitos usados 

sejam sempre cuidadosamente desenvolvidos para objetivos particulares e que os autores 

especifiquem como e por que estão usando tais posicionamentos teóricos". 

Feita a exposição da confusão terminológica a respeito da AI, quase tudo aquilo que 

uma pessoa faz pode ser pensado como aprendizagem informal, pois, numa conceituação mais 

abrangente, a AI pode ser entendida como qualquer atividade relacionada à busca de 

entendimentos, conhecimentos ou habilidades fora de um currículo, ou quaisquer cursos e 

workshops oferecidos por agências e instituições educacionais. É no informal que as pessoas 

mais se empenham e empreendem as atividades por si mesmas, seja individual ou 

coletivamente, sem imposição de padrões definidos por um instrutor externo 

(LIVINGSTONE, 1999 apud CUNNINGHAM; HILLIER, 2013). 

A aprendizagem informal pode ser definida como toda experiência de aprendizagem 

que não possui um currículo específico, não há professores responsáveis pela ministração 
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desse conteúdo e tampouco um sistema de avaliação e certificação, abrangendo, dessa forma, 

uma diversidade extraordinariamente vasta de ocasiões nas quais a aprendizagem pode se 

manifestar (HAGER, 2012). 

Para Jacobs e Park (2013), a AI surge em situações nas quais a aprendizagem pode não 

ser o objetivo principal da atividade (como no conceito de aprendizagem incidental), senão 

iniciada por uma situação-problema que requer uma solução. A AI pode acontecer 

individualmente, como em estudos autodirigidos, ou em grupo, sendo que a maior parte dela 

não é planejada e contém algo de casualidade, de imprevisto, na sua essência.  

Eraut (2004) prefere definir a aprendizagem informal como aquela que se aproxima 

mais de um fim informal do que formal, ou seja, a AI ocorre quando os objetivos finais da 

aprendizagem são informais. A AI, então, é implícita, intencional, situacional, não estruturada 

e sem instrutor. Levando em consideração o fator intenção, Eraut (2004) classifica a AI em 

três níveis: aprendizagem implícita, reativa e determinada (Quadro 2). 

 

Quadro 2: Uma tipologia de Aprendizagem Informal 

Tempo de foco Aprendizagem implícita Aprendizagem reativa Aprendizagem 

determinada 

Episódios 

passados 

Conexão implícita de 

memórias passadas com 

experiências presentes. 

Reflexão breve e espontânea 

sobre episódios, eventos, 

incidentes e experiências 

passadas. 

Discussão e revisão de ações 

passadas, comunicações, 

eventos e experiências. 

Experiência atual 
Uma seleção de experiências 

entra na memória episódica. 

Tomar notas, ideias, 

opiniões, impressões; 

Perguntar; 

Observar os efeitos de ações. 

Compromisso na tomada de 

decisão, resolução de 

problemas, aprendizagem 

informal planejada. 

Comportamento 

futuro 
Expectativas inconscientes. 

Reconhecimento da 

oportunidade de 

aprendizagens futuras. 

Oportunidades de 

aprendizagem planejada; 

Ensaiar para eventos futuros 

Fonte: traduzido pelo autor a partir de Eraut (2004, p.250). 

 

Os tipos de aprendizagem definidos por Eraut (2004) consideram como variáveis o 

nível de intenção (colunas) e as relações temporais das experiências de aprendizagem (linhas). 

Aprendizagem implícita é aquela cujo grau de consciência sobre o aprendizado é mínimo. 

Muito daquilo que se aprende da experiência tem aspectos implícitos, porém isso não 

significa que a aprendizagem não está acontecendo. A aprendizagem reativa acontece durante 

a ação, quando não se tem muito tempo para pensar; enquanto que a aprendizagem 

determinada é aquela que acontece como resultado de uma atividade e possui objetivos pré-

determinados a serem alcançados. Quanto às relações temporais, a aprendizagem acontece 

sempre no tempo presente, porém o foco pode ser no passado, no presente ou no futuro. 

O maior obstáculo para que a AI seja levada a sério na formação geral do indivíduo 
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tem a ver com a forma que ela se diferencia em muitos aspectos de atividades 

tradicionalmente pensadas como sendo a "educação verdadeira", ou educação formal 

(HAGER, 2012). Aprender informalmente em qualquer lugar é bem diferente de qualquer 

outro treinamento, como mostra o quadro abaixo, elaborado a partir de Gerber (2006). 

 

Quadro 3: Diferenças na Aprendizagem Formal e Informal 

Característica Aprendizagem Formal Aprendizagem Informal 

Aprendizagem planejada 

versus aprendizagem 

oportunística e 

contingencial 

Professores e instrutores planejam, 

entregam e avaliam a aprendizagem em 

instituições ou no local de trabalho.   

O indivíduo está no controle daquilo 

que vai aprender, dependendo das 

circunstâncias e conveniência de como 

os eventos acontecem no ambiente.   

Especificação versus 

necessidade 

É previsível e prescrita em currículos, 

competências necessárias e resultados. 

Emerge de diversos tipos de eventos 

inesperados no local de trabalho ou na 

vida. 

Explícito versus tácito 

Espera-se que o indivíduo seja capaz de 

expressar o que aprendeu ao responder 

uma prova, a questionamentos orais ou 

numa atividade programada. 

Muitas vezes o aprendiz não tem 

consciência da extensão do seu próprio 

aprendizado. 

Foco em quem ensina 

versus foco em quem 

aprende 

Prioriza-se o desempenho do instrutor, 

do conteúdo e da estrutura do que é 

ensinado. 

O foco está na aprendizagem e não no 

ensino. Quem aprende e como aprende 

são os mais importantes. 

Foco no indivíduo versus 

foco no indivíduo e no 

grupo 

É o aprendizado individual que é 

avaliado e certificado. 

É o aprendizado colaborativo do grupo 

que traz resultados. 

Aprendizagem 

descontextualizada 

versus aprendizagem 

contextualizada 

Os conceitos abordados são gerais e 

aplicáveis a qualquer ambiente. 

Os conceitos vistos consideram as 

especificidades de cada ambiente, o que 

auxilia nas características de 

imprevisibilidade e necessidade citadas. 

Aquisição de 

conhecimento e sua 

aplicação versus 

desenvolvimento 

contínuo 

A aprendizagem acontece na dinâmica 

individual de adquirir conhecimento e 

aplicá-lo. O conhecimento é maior à 

medida que mais teoria se armazena e 

se aplica. 

A aplicação da aprendizagem é mais 

holística, pois o foco foi no 

desenvolvimento humano. 

Fonte: elaborador pelo autor a partir de Gerber (2006). 

 

Apesar de os conceitos apresentados e de as características da AI terem sido discutidos 

por um conjunto representativo de autores, Hager (2012) se surpreende com que a 

aprendizagem formal ainda seja mais valorizada que a informal e afirma que a AI continua 

sendo a ovelha negra na discussão sobre aprendizagem organizacional, embora ela tenha o 

potencial de se tornar o fenômeno predominante.  

O caminho para isso está nas contínuas mudanças e transformações dramáticas sobre o 

conceito de aprendizagem que a economia globalizada e as mudanças nos mercados estão 

exigindo para atender a uma demanda crescente de trabalhadores do conhecimento dentro de 

uma sociedade de alto conhecimento tecnológico (BOUD; GARRICK, 1998). 

Aprendizagem e trabalho eram conceitos que sempre costumaram ser vistos como 

separados, em que o trabalho servia para a produção de bens para a sobrevivência, enquanto 
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que a aprendizagem se relacionava à educação formal necessária para entrar no mercado de 

trabalho. No entanto, para enfrentar a nova realidade de que o conhecimento é o recurso 

basilar de uma organização atualmente, o local de trabalho tem recebido o reconhecimento 

como um ambiente poderoso para prover os indivíduos de uma aprendizagem válida (BOUD; 

GARRICK, 1998). Baseado numa literatura de desenvolvimento de recursos humanos, para 

Billett (2008), as experiências de aprendizagem no local de trabalho – workplace learning 

WPL – contribuem para o desenvolvimento das capacidades ocupacionais e são vistas como 

uma maneira de oferecer meios efetivos de manter as habilidades do indivíduo de um 

emprego para o outro, atender às demandas das empresas por novas habilidades e preservar a 

eficácia dos empregados mais antigos, além de oferecer oportunidades para os marginalizados 

ou excluídos de um sistema formal de desenvolvimento de habilidades. Espera-se que os 

indivíduos nas organizações mudem continuamente e atualizem suas práticas no trabalho para 

sustentarem a vantagem competitiva da organização, manterem-se empregável e obterem bons 

desempenhos (LE CLUS, 2011). 

Devido ao caráter altamente mutável do trabalho na contemporaneidade, as formas 

pelas quais os indivíduos e as organizações percebem a aprendizagem podem ser muito 

diferentes (GERBER, 2006; LE CLUS, 2011), o que interfere, principalmente, no "o que" as 

pessoas aprendem no trabalho. Por isso que as lentes da WPL têm repousado sobre como as 

pessoas aprendem no trabalho, que uso elas fazem dessa aprendizagem e quais são os 

impactos desse aprendizado na vida dos indivíduos, de seus colegas e na organização como 

um todo (GERBER, 2006). 

No ambiente de trabalho há possibilidades potenciais para que a aprendizagem se 

desenvolva formalmente, mas sobretudo informalmente, pois como essa aprendizagem 

acontece por meio das oportunidades que estão integradas nas rotinas e práticas de trabalho 

cotidianas, há maior chance de a AI ocorrer com maior frequência do que a formal. Por isso, o 

ambiente de trabalho tem sido gradualmente reconhecido como um ambiente legítimo para a 

aprendizagem de novas habilidades e conhecimentos que permitam aos indivíduos uma 

melhor participação nas atividades do dia-a-dia (LE CLUS, 2011).  

Assim, num conceito abrangente formado pela citação de diversos autores, para Le 

Clus (2011) a aprendizagem no local de trabalho: 

 

pode ser descrita como situada no contexto da prática social (Lave&Wanger 1991), 

na qual o cenário do trabalho fornece uma oportunidade de trabalhadores adquirirem 

conhecimento que conectem teoria e prática de uma forma realista e eficiente (Billet 

1996). Aprendizagem no local de trabalho inclui aprendizagem baseada na 

experiência, aprendizagem informal e incidental (Marsick&Watkins 2001, 
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Marsick&Volpe 1999, Foley 1999, Hager&Halliday 2006), aprendizagem 

autodirigida (Foley 1999) bem como aprendizagem organizacional formal (Senge 

1990). 

 

Para Hager (2012), a aprendizagem no local de trabalho:  

 

[...] é algo situado no contexto particular do trabalho. Pode ser influenciado pelo 

ambiente no qual o trabalho acontece e por aspectos como: os conceitos que os 

trabalhadores dão à aprendizagem; suas formas de aprender no local de trabalho e 

pela forma que eles atuam como membros de equipes. 

 

Devido a essas descrições de WPL, trabalho e aprendizagem são sinônimos de 

experiências acumuladas no decorrer da participação do indivíduo nas atividades laborais e, 

de acordo com Billett (2001), não há como separar participação no trabalho de aprendizagem. 

Aprendizagem por meio da participação no trabalho pode ser entendida em termos de como o 

ambiente de trabalho apoia ou inibe o esforço individual nas tarefas (BILLETT, 2001). 

Para ilustrar a proposição de Billett (2001), Eraut (2011), em recente publicação que 

traz resultados de duas pesquisas patrocinadas pelo ESRC (Economic & Social Research 

Council) do Reino Unido, concluiu que, a partir do momento em que as organizações dão 

condições favoráveis à aprendizagem, a WPL pode ser melhorada em diversos processos de 

trabalho. Eraut (2011) constatou que trabalhar ao lado de um colega e compartilhar as mesmas 

tarefas com ele por um tempo permite aprender fazendo perguntas e recebendo devolutivas 

dessas atividades compartilhadas. Isso permite compreender como o indivíduo percebe a 

situação, monitora-a e toma decisões. Para Eraut (2011), essas ações são tácitas e difíceis de 

serem explicadas, principalmente quando envolvem profissionais de diferentes especialidades. 

Quando se trata de como as pessoas aprendem no trabalho, reconhece-se que, em 

situações e em diferentes tipos de trabalho, as pessoas têm o potencial de aprender 

diferentemente uma das outras (HAGER, 2012). Os resultados de pesquisas empíricas 

realizadas entre trabalhadores em ambientes de trabalho diferentes, com trabalhadores de 

diferentes níveis de responsabilidade e com trabalhadores de uma mesma área profissional, 

mostraram que todos os indivíduos usam formas de aprender que não lhes foram oferecidas 

por suas experiências formais de aprendizagem, nem mesmo antes de terem seus empregos 

atuais ou ainda até mesmo durante o emprego (GERBER, 2006). Entre elas estão: 

(a) Cometendo erros. A aprendizagem é baseada na ideia de fazer e corrigir os erros 

cometidos. Reconhecendo-se o erro, o importante é que não seja repetido no futuro. 

(b) Autoeducação no trabalho e fora dele. Educação formal prévia é importante para 

se começar uma atividade, porém as experiências informais de aprendizagem são 
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mais importantes enquanto os indivíduos executam seus trabalhos, como por 

exemplo as respostas espontâneas aos problemas. O poder da autoeducação para a 

aprendizagem está na sua natureza pessoal e na automotivação que ela gera. 

(c) Praticando valores pessoais. Organizações esperam que os valores que elas 

pregam coincidam com os valores pessoais de cada trabalhador. O grau de 

compromisso dos trabalhadores com os valores organizacionais sugerem o quanto 

eles colocarão seus valores pessoais a favor do seu próprio trabalho, o que pode 

afetar o compromisso nas tarefas cotidianas. Um exemplo pode ser a questão da 

segurança no trabalho. 

(d) Aplicando teorias e exercitando habilidades. Somente após a aplicação dos 

conceitos aprendidos com a educação formal é que os trabalhadores afirmaram 

terem dominado completamente o entendimento daquilo que aprenderam. 

(e) Resolvendo problemas. A experiência é um fator chave na resolução de 

problemas. Os trabalhadores usam suas experiências passadas para encontrar 

soluções para os problemas presentes, alimentando sua aprendizagem para o futuro. 

(f) Interagindo com os demais. Trabalhando, os membros de equipes compartilham 

entendimentos com novatos e veteranos a respeito do trabalho e aprendem uns com 

os outros. As interações podem ser deliberadas ou espontâneas, no entanto o mais 

importante é que cada trabalhador envolvido na interação aprenda algo para 

melhorar seu desempenho. 

(g) Oferecendo liderança. Alguns indivíduos se destacam na realização de suas 

tarefas. Por isso, são chamados a demonstrá-las aos demais, a supervisionar ou para 

serem mentores. A aprendizagem é alcançada justamente no sentido de a pessoa 

reconhecer que faz bem aquela atividade e consegue transmitir seus conhecimentos 

aos seus colegas de trabalho. 

(h) Ampliando o pensamento. Abrindo sua mente para as situações problemáticas 

que o trabalho cotidiano lhe pode impor e disposto a sair de sua zona de conforto, o 

trabalhador encontra mais facilmente alternativas para tratar aspectos particulares 

das suas tarefas. Assim, esses indivíduos podem oferecer opiniões visionárias sobre 

novos problemas ou situações. Aqui, as oportunidades de aprendizagem emergem 

do pensar diferente sobre assuntos específicos no trabalho. 

(i) Defendendo os colegas. Consiste em atuar como defensor ou advogado dos 

direitos dos trabalhadores. Pode ser formal quando o indivíduo é eleito por seus 

pares, ou informal quando o trabalhador exercita seu poder de negociação e 
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persuasão. 

(j) Assegurando a qualidade. A ideia de aprendizagem aqui diz respeito à forma que 

trabalhadores lidam com a melhoria do trabalho e de seu desempenho. 

Desenvolvendo e implementando maneiras de verificar o desempenho e 

conhecendo quais melhorias aconteceram é pertinente para melhorar a performance 

no local de trabalho em diferentes cenários. 

 

Essas formas de aprender, informais em suas abordagens, sugerem que são os 

trabalhadores e não os que os treinam que deveriam ter o controle das maneiras pelas quais 

eles aprendem no trabalho (HAGER, 2012). É por meio da aprendizagem informal no local de 

trabalho que os trabalhadores-aprendizes adquirem atitudes, valores, habilidades e 

conhecimento como parte de suas rotinas diárias (CORNNER, 2003 apud LE CLUS, 2013). 

Nos resultados de outra pesquisa empírica, Enos, Thamm e Bell (2003, apud LE 

CLUS, 2013) encontraram significativas experiências de AI em interações, observação do 

outro para dar sentido às suas experiências e aprender novas habilidades, reflexão e desafios. 

As atividades cotidianas no trabalho, o próprio local de trabalho, os outros trabalhadores, 

observação e escuta são constantemente relatados como fontes-chave para os trabalhadores 

aprenderem suas atividades no trabalho (BILLETT, 2001). 

Marsick et al. (2009 apud MARSICK; YATES, 2012) revisaram 39 estudos 

qualitativos sobre AI e encontraram que as experiências de aprendizagem informal estavam 

integradas ao trabalho e às rotinas diárias, cujo gatilho geralmente era um choque, um desafio 

ou uma situação de surpresa. As estratégias de aprendizagem envolviam tentativa e erro, 

reflexão na ação e sobre a ação, observação de outros, compromisso com o trabalho do outro 

e projetos de aprendizagem autodirigidos. A aprendizagem aconteceu por meio de solução de 

problemas, frequentemente com ajuda de terceiros. Os autores concluíram que os estudos 

apoiam a importância da motivação individual, autoconfiança e autodirecionamento para 

alcançarem objetivos e encontrarem oportunidades para aprender que ajudem no desempenho. 

Para Marsick e Yates (2012), a conversa, as interações sociais, a colaboração, os 

relacionamentos e as práticas são o coração da AI. 

Um estudo conduzido por Marsick e Yates (2012) com técnicos de radiologia 

verificou o compartilhamento de conhecimento e de aprendizagem informal entre esses 

profissionais. As estratégias de AI citadas foram: a) colaboração e reflexão em grupo; b) 

processos de mentoria; c) trabalhar lado a lado acompanhando o trabalho alheio; d) reflexão 

sobre a prática individual e coletiva; e) repetição de práticas; f) observação do trabalho de 
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pares; g) dialogando com outros técnicos; h) lendo publicações profissionais; i) ensinando os 

outros; e j) aprendendo com problemas difíceis. 

Revisões de literatura realizadas por Cunningham e Hillier (2013) tiveram como 

primeiro objetivo identificar os processos e as atividades informais que propiciam que os 

indivíduos aprendam nas organizações. As atividades são pequenas ações que acontecem no 

transcorrer de um processo e contribuem com a aprendizagem, como fazer perguntas ou 

receber devolutivas (ERAUT, 2011). Entre elas estão: 

(a) Mentorias informais. Acontecem espontaneamente no local de trabalho e ajudam 

no desenvolvimento de relacionamentos que são, normalmente, formais. Iniciam-

se voluntariamente por aqueles que têm maior desempenho e são um grande êxito 

em comparação com programas formais. 

(b) Relacionamentos informais com os pares. A AI pode resultar das discussões 

relacionadas ao trabalho com colegas mais experientes. Colegas em quem se pode 

confiar dão um suporte imprescindível à aprendizagem, oferecem devolutivas 

sobre o desempenho e fazem sugestão sobre melhorias. 

(c) Desafios em nova função. Quando um indivíduo se envolve temporariamente com 

as atribuições de uma nova função ou numa nova unidade organizacional (para 

cobrir férias, licenças), ele explora suas habilidades até então não despertadas ou 

inexploradas no seu departamento/função de origem.  

 

Já os resultados da pesquisa empírica realizada por Cunningham e Hillier (2013) com 

84 supervisores de departamentos adicionam à lista da revisão teórica as seguintes atividades 

e processos de AI: 

(a) Outras designações. Participações em comissões, comitês, projetos e outras 

responsabilidades que vão além da descrição do seu cargo. Geralmente, o 

indivíduo se sente mais satisfeito com o desenvolvimento na carreira e por ter a 

oportunidade de contribuir com a organização e por poder se preparar para 

assumir responsabilidades maiores. 

(b) Aprendizagem ativa. Desenvolver uma rede de contato de aprendizagem, 

compartilhar as aprendizagens com os colegas, identificar e reconhecer indivíduos 

que demonstrem comportamentos positivos em relação à aprendizagem e que a 

encorajem no ambiente de trabalho. 

(c) Relacionamentos positivos. A comunicação clara, o desenvolvimento da 

confiança e o respeito mútuo são temas os quais ilustram que a dinâmica de um 
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relacionamento positivo entre os membros da organização é fundamental para 

empreender a AI, pois as pessoas precisam se sentir seguras caso precisem tomar 

uma decisão e, principalmente, voltar atrás quando se derem conta de que não foi 

a melhor decisão. 

 

Eraut (2004) examinou várias pesquisas feitas com profissionais, técnicos e gestores 

de diversas áreas sobre como esses profissionais aprendiam informalmente no local de 

trabalho no seu primeiro ano de carreira. Os resultados apontaram que, na maioria dos 

estudos, aprendeu-se com as pessoas e das suas próprias experiências pessoais e que a 

aprendizagem dentro de cada processo dependeu da qualidade dos relacionamentos no local 

de trabalho. Em todos os quatro processos identificados e apresentados na sequência 

identificaram-se atividades como escutar, observar, refletir, praticar e melhorar habilidades, 

tentativa e erro, supervisão, coaching e mentoria, buscar informações e fazer perguntas, dar e 

receber feedbacks. 

(a) Participação em atividades de grupo para: alcançar um resultado como 

auditorias, desenvolvimento ou revisão de políticas e práticas; respostas a 

mudanças externas. 

(b) Trabalhando ao lado de outros: observar e escutar os colegas permite que se 

aprendam novas práticas e novas perspectivas, que se fique atento a diferentes 

tipos de conhecimento e competências, e que se ganhe algum senso de 

conhecimento tácito da outra pessoa. 

(c) Enfrentando tarefas desafiadoras: requer aprendizagem no local de trabalho e, se 

o suporte dado for satisfatório, leva ao aumento da motivação e da confiança. 

(d) Trabalhando com clientes: requer aprender sobre o cliente, sobre qualquer 

aspecto dos problemas e pedidos de clientes e de qualquer ideia que surja das 

consultorias. 

 

Em outro estudo com profissionais das áreas de Negócios e Contabilidade, Engenharia 

e Saúde, Eraut (2011) melhor estruturou as atividades de aprendizagem dentro dos processos. 

Os resultados mostraram que os profissionais daquelas áreas aprenderam: 

(a) Como produto/resultado de outra atividade: participação em grupo, trabalhar ao 

lado de outros, consultorias, enfrentar tarefas e papéis desafiadores, resolver 

problemas, experimentar, melhorar habilidades e trabalhar com clientes; 

(b) Em atividades de aprendizagem dentro dos processos: fazer perguntas, obter 
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informações, alocar pessoas e recursos, ouvir e observar, refletir, aprender com 

erros, dar e receber feedbacks, usar artefatos; 

(c) Em processos de aprendizagem no posto de trabalho ou próximo a ele: ser 

supervisionado, receber coaching e mentoring, observar colegas trabalhando, 

visitar outros locais, em conferências, pequenos cursos, estudos independentes ou 

estudando/trabalhando para obter uma melhor qualificação/certificação. 

 

Partindo do pressuposto de que treinamento formal e AI representam níveis 

incompatíveis de discurso, o que torna difícil encontrar coesão no entendimento de WPL, e 

que a literatura sobre WPL parece excluir o amplo segmento das práticas de Desenvolvimento 

de Recursos Humanos, Jacobs e Park (2013) propuseram uma estrutura conceitual para a 

aprendizagem no local de trabalho que envolve a interação de três variáveis: (a) local de 

aprendizagem; (b) o grau de planejamento das experiências de aprendizagem; (c) o papel do 

instrutor, facilitador ou professor durante o processo de aprendizagem (Quadro 4). 

 

Quadro 4: Definições das três variáveis para entender a Aprendizagem no Local de Trabalho 

Variável Variação Definição 

Local da aprendizagem 
Fora do trabalho 

A aprendizagem acontece longe do atual cenário de 

trabalho. 

No trabalho A aprendizagem ocorre no atual cenário de trabalho. 

Grau de planejamento 

Não estruturado 
Há pouca ou nenhuma evidência de que uma 

abordagem sistemática foi usada. 

Estruturado 
Há evidência de que uma abordagem sistemática foi 

usada. 

Papel do instrutor/facilitador 

Passivo 

O facilitador tem um papel limitado durante o processo 

de aprendizagem, deixando que o indivíduo peça 

auxílio ao instrutor quando necessário. 

Ativo 
O facilitador tem um papel atuante durante todo o 

processo de aprendizagem. 

Fonte: traduzido pelo autor a partir de Jacobs e Park (2013, p.143). 

 

As três variáveis apresentadas no Quadro 4 são uma síntese da literatura sobre WPL e 

a realidade das práticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos nas organizações. A 

combinação de cada variável com suas variações resultou em oito combinações possíveis 

representadas pelas letras de A-H e chamadas de células pelos autores (Figura 2). 
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Figura 2: Proposta de Estrutura Conceitual de Aprendizagem no Local de Trabalho 

Fonte: traduzido e adaptado pelo autor a partir de Jacobs e Park (2013, p.146).  

 

A célula A (fora do trabalho/não estruturada/passiva) representa a aprendizagem que 

ocorre longe do cenário do trabalho, sem abordagem sistemática e sem o envolvimento de um 

instrutor. Como exemplo citam a licença para estudos e para programas de "professional 

attachments" (para estabelecer rede de contatos). A célula B (fora do trabalho/não 

estruturada/ativa) não possui exemplos desse tipo de aprendizagem atribuídos pelos autores. 

Na célula C (fora do trabalho/estruturada/passiva) estão as aprendizagens resultantes de 

estudos autodirigidos. A célula D (fora do trabalho/estruturada/ativa) é representada por 

atividades como treinamentos pela internet, universidades corporativas, curso semipresenciais 

e aulas em grupo. Na célula E (no trabalho/não estruturada/passiva) estão eventuais ações de 

coaching, mentorias, observação do trabalho de colegas, aprendizagem na ação, comunidades 

de prática e reflexão na ação. A célula F (no trabalho/não estruturada/ativa) é caracterizada 

por treinamento tipo "Follow Joe", em que um novato segue um colega de maior expertise, 

ademais de ações que permitam algum grau de exploração e descoberta. A célula G (no 

trabalho/estruturada/passiva) tem como exemplo a aprendizagem na ação. Por fim, a célula H 

(no trabalho/estruturada/ativa) é representada pelos coachings, mentorias e treinamentos 

formais. 

Para Jacobs e Park (2013), as oito células dão um entendimento compreensível de 

como se entender os vários tipos de aprendizagem usados nas organizações. 
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Antonacopoulou (2006) chama atenção, todavia, que o debate sobre as bases nas quais 

a aprendizagem pode estar assentada, seja ela formal ou informal, vem mudando seu foco 

para uma discussão sobre como a aprendizagem pode se tornar parte da vida no trabalho, pois 

se entende que a aprendizagem é essencial na jornada da vida e o trabalho deve ser vivido 

como uma jornada de aprendizagem também. Pensar na aprendizagem como uma forma de 

viver é diferente de pensar nela em termos de produtividade, eficiência, mas de processos de 

investigação, de questionamentos, reestruturando e transformando as situações no trabalho 

nas organizações, pois essa é uma forma inovadora e criativa de se aprender. A urgência por 

ambientes organizacionais criativos e inovadores é visível, por isso, hoje, pensar na 

aprendizagem como uma maneira de viver é indispensável às organizações pós-modernas. 

A AI advinda de todos os tipos de experiência da vida cotidiana do ser humano é uma 

categoria extremamente ampla de aprendizagem, da qual a AI no trabalho é a principal 

subcategoria (HAGER, 2012). Hodkinson e Hodkinson (2004 apud HAGER, 2012, p. 208) 

propuseram uma classificação dos tipos de aprendizagem no local de trabalho. A AI parece 

estar muito mais presente na coluna Não intencional/Não planejada, porém Hager (2012) 

explica que não há uma divisão nítida entre as colunas.  

 

Quadro 5: Tipos de Aprendizagem no local de trabalho 

 Intencional / planejada Não intencional / Não planejada 

Aprendizagem que os 

outros já conhecem 

Aprendizagem planejada que os 

outros já conhecem. 

Socialização numa comunidade de prática 

já existente. 

Desenvolvimento de 

capacidades existentes 

Aprendizagem planejada e 

intencional para melhorar as 

capacidades existentes. 

Melhorias não planejadas de práticas que 

estão em andamento. 

Aprendizagem nova no 

ambiente de trabalho 

Aprendizagem planejada e 

intencional para promover práticas 

que não foram executadas ainda. 

Aprendizagem não planejada de algo não 

feito até o momento. 

Fonte: traduzido pelo autor a partir de Hodkinson e Hodkinson (2004, apud HAGER, 2012, p.208). 

 

Embora o foco dessa classificação seja a WPL, cada uma das categorias apresentadas 

no Quadro 5 pode ser facilmente adaptada à aprendizagem da vida cotidiana (HAGER, 2012), 

porque aprender é um processo contínuo diário que é entrelaçado e inseparável do aprender 

diariamente no trabalho. Dentro dessa perspectiva, aprender não é institucionalizado em 

cenários formais, mas como parte da existência humana e do desenvolvimento no cenário 

social do trabalho e da organização. Adotar formas que apoiem essa aprendizagem é 

importante, contudo é mais importante ainda a construção de significados, imagens do 

mundo, o desenvolvimento de identidades, as práticas coletivas e novas perspectivas de se 

entender a vida (ANTONACOPOULOU, 2006). Uma vez que a aprendizagem informal 
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emerge das atividades cotidianas no local de trabalho, é natural e potencial que esse tipo de 

aprendizagem ocorra muito mais frequentemente que a formal (LE CLUS, 2013). 

Dessa forma, o cenário social que se forma pelas complexas organizações do trabalho 

pode apoiar ou suprimir o processo de aprendizagem, no entanto não consegue eliminá-lo 

porque a aprendizagem, sendo parte da existência humana, vai sempre florescer 

(ANTONACOPOULOU, 2006). 

Dentro do discurso da área de Desenvolvimento e Treinamento de Recursos Humanos, 

há três razões primordiais para se aprender no ambiente de trabalho (BILLETT, 2008). A 

primeira é assegurar que o trabalho e suas experiências preparem o indivíduo para uma vida 

laboral; a segunda, que as experiências de aprendizagem no trabalho apoiem o 

desenvolvimento de capacidades necessárias para almejar um emprego ou manter-se nele, ou 

numa posição hierárquica superior; finalmente, apesar da preparação inicial para se entrar no 

mercado de trabalho, que as experiências de aprendizagem ofereçam habilidades perenes aos 

indivíduos a fim de que eles resistam às demissões e às mudanças organizacionais, de forma a 

contribuir com a continuidade e desenvolvimento do ambiente de trabalho e com a 

prosperidade econômica da comunidade na qual a organização está inserida. 

Para assegurar esses propósitos, os ambientes de trabalho devem sustentar-se como 

ambientes nítidos e legitimados de aprendizagem (BILLETT, 2008). O ambiente é fator 

crítico para a AI no local de trabalho, por isso "nós precisamos começar com uma análise do 

ambiente organizacional e dos processos de trabalho para descobrir e esclarecer o que se está 

aprendendo, como se está aprendendo e quem está aprendendo" (MARSICK; YATES, 2012), 

porque até hoje o fomento e controle da AI no local de trabalho "têm sido deixados nas mãos 

dos próprios funcionários"; e é obrigação das organizações oferecerem um ambiente que 

promova e encoraje a aprendizagem contínua e informal (LE CLUS, 2013, p.363). 

Como respostas às medidas que as organizações podem adotar para promover um 

ambiente de aprendizagem no local de trabalho, Marsick e Yates (2012) sugerem: abertura de 

tempo e espaço nas organizações para que os indivíduos reflitam sobre suas práticas; criação 

de oportunidades para se trabalhar e resolver problemas em grupo; apoiar relações de 

mentoria; alimentar uma atmosfera em que se possa aprender com os erros; permitir que se 

busquem soluções para problemas identificados nas atividades normais do trabalho; encorajar 

a participação nas definições de políticas e decisões que afetem os processos de trabalho. 

Marsick e Watkins (2001) indicam que instrutores podem auxiliar os indivíduos que 

querem melhorar sua aprendizagem  aumentando sua percepção de onde buscar essas 

oportunidades de se aprender por meio de ações estruturadas como workshops. Assim, os 
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instrutores poderão auxiliar os indivíduos a como aprender, examinando o ambiente social do 

trabalho e identificando múltiplas formas de aprender, olhando para formas mais efetivas de 

como planejar sua aprendizagem futura e descobrindo preferências de aprendizagem. 

Marsick et al.(2009 apud MARSICK; YATES, 2012) encontraram em revisão de 

estudos qualitativos que o ambiente das organizações – cultura, estrutura, processos e práticas 

– exerce um papel chave no fomento ou na inibição da motivação, tempo, recursos, 

expectativas e recompensas para a aprendizagem. Da mesma forma, Gerber (2006) afirma que 

o sucesso nos processos de aprendizagem depende do ambiente de trabalho e do ambiente de 

aprendizagem nos quais esses processos ocorrem; das mudanças na aprendizagem individual, 

grupal e organizacional; da maneira que os processos de aprendizagem podem ser 

desenvolvidos democraticamente; e da cultura organizacional.   

Sobre os dois últimos fatores, o tornar a aprendizagem democrática e a cultura 

organizacional dizem respeito a dar voz ativa e permitir uma participação mais efetiva a todos 

os membros da organização a fim de que se minimize a "cultura do silêncio" (FREIRE, 1974 

apud GERBER, 2006, p. 42) nos locais de trabalho. Para isso, deve haver a aceitação de 

alguns pressupostos, crenças e valores: do valor igualitário dos seres humanos; de que há um 

potencial humano ainda não explorado para a aprendizagem; que todas as pessoas são 

curiosas e buscam um conhecimento criativo, incluindo conhecimentos científicos, cotidianos, 

profissionais, artísticos e tácitos; e de igualdade entre os conhecimentos científicos para que a 

aprendizagem informal no local de trabalho possa alcançar, também, igual reconhecimento 

(GERBER, 2006). 

A proposta de Eraut (2004, 2011) para promover um ambiente de aprendizagem no 

local de trabalho é identificar e depois afrontar os fatores que afetam a aprendizagem no 

trabalho. Como essas evidências dependem das especificidades de cada ambiente, uma 

autoavaliação local da capacidade de aprendizagem é importante para levantar os tipos de 

fatores e as combinações entre eles que possam afetar a aprendizagem. Como ferramenta, 

Eraut (2004, 2011) propõe o modelo dos dois triângulos (Figura 3), o qual ilustra o ambiente 

do trabalho para a aprendizagem e os principais fatores que influenciam a aprendizagem 

dentro desse contexto. 
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Figura 3: Fatores que afetam a aprendizagem no trabalho: o modelo dos dois triângulos 

Fonte: traduzido pelo autor de Eraut (2004, p. 269) 

 

 

Nos fatores de aprendizagem (triângulo superior), Eraut (2004) afirma que há uma 

relação triangular entre desafio, suporte e confiança. Muito daquilo que pode ser aprendido no 

trabalho depende da confiança para ser pró-ativo e buscar oportunidades de aprendizagem; 

porém, a confiança surge do quanto cada indivíduo é desafiado no seu cargo ou nas suas 

tarefas e rotinas diárias, enquanto que a confiança para afrontar tais desafios depende do 

quanto os indivíduos se sentem apoiados para empreender tal esforço de superação dos 

desafios (agência pessoal). Se não houver desafio nem apoio suficiente para encorajar a 

pessoa a buscar respostas para os desafios, então a confiança diminui e, com ela, a motivação 

para aprender. O segundo fator adicionado a cada vértice do triângulo também pareceu 

importante ao autor. O feedback foi considerado uma forma de suporte à aprendizagem; o 

comprometimento como mais um fator motivacional e o valor dado ao trabalho por clientes e 

por outros colegas. 

O triângulo inferior reflete o superior ao focar nos fatores contextuais, ambientais do 

trabalho. Em cada triângulo o vértice esquerdo diz respeito ao trabalho em si, o vértice direito 

aos relacionamentos no trabalho e o vértice inferior ao trabalhador individual. Sobre os 

fatores de contexto, o local e a estrutura física do trabalho são centrais para promover o 

desenvolvimento dos indivíduos no trabalho porque eles afetam tanto o nível de desafio do 

trabalho como as oportunidades de encontrar, observar e trabalhar ao lado de pessoas que têm 

mais ou diferentes conhecimentos, de receber feedback ou dar suporte e conselhos para a 
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aprendizagem. Eraut (2004) também destaca o papel do gestor no ambiente de trabalho, pois o 

que o indivíduo aprende é afetado pela personalidade, pelas habilidades interpessoais e as 

orientações de aprendizagem do superior. Por fim, as expectativas de melhor desempenho e 

progresso parecem ser precárias nos ambientes de trabalho, haja vista tudo o que foi exposto 

na literatura sobre o quanto os ambientes de trabalho não estão preparados para a 

aprendizagem. 

A intersecção dos aspectos físicos, culturais e sociais do trabalho numa organização 

reflete a interação próxima entre elementos físicos e sociais do local de trabalho. Gerber 

(2006) explica se essa interação é positiva, promoverá e produzirá resultados para estabelecer 

a base para que a aprendizagem aconteça nos locais de trabalho. Ao contrário, se não for 

positiva, a chance de bons resultados na aprendizagem no local de trabalho será drasticamente 

diminuída. 

 

2.2 A Teoria da Aprendizagem Social de Bente Elkjaer 

 

Os últimos 20 anos viram surgir uma abordagem diferente de se teorizar a respeito da 

aprendizagem. Baseada nos trabalhos do filósofo John Dewey e na abordagem sociológica de 

Anselm Strauss, a Teoria da Aprendizagem Social rejeita as principais suposições da 

abordagem psicológica da aprendizagem e suas teses centrais estão muito bem alinhadas com 

a Aprendizagem Informal e com a aprendizagem no local de trabalho (HAGER, 2012). 

Para a proposição da sua Teoria da Aprendizagem Social, a autora dinamarquesa 

Bente Elkjaer (2001, 2004, 2008, 2011, 2013) parte das duas abordagens clássicas de se ver e 

estudar a AO. A primeira entende a AO como uma ferramenta gerencial para desenvolver 

habilidades tácitas e cognitivas individuais das pessoas na organização. A segunda trata de 

como a aprendizagem ocorre em ambientes sociais. 

A teoria da aprendizagem psicologicamente dominante é aquela que considera a 

aprendizagem como cognição individual, ou seja, a ideia de que todos os seres humanos 

nascem numa cultura e devem aprender a adaptar-se a ela e a interiorizá-la (ELKJAER, 

2001). Essa primeira abordagem é tratada por Elkjaer (2004) como a metáfora da "aquisição" 

que pode ser entendida a partir de três elementos básicos: recipiente, substância e 

aprendizagem. O recipiente ilustra a mente do indivíduo, a qual será preenchida pela 

substância que é o conhecimento. A aprendizagem é a transferência e o aumento do 

conhecimento na mente do indivíduo. A organização é vista como um sistema cujo 

desenvolvimento dependerá de como e quanto cada indivíduo consegue adquirir de 
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conhecimentos armazenados para guiar suas ações e comportamentos dentro da organização, 

ou seja, do quanto cada indivíduo pode aprender para beneficiar a empresa. O foco principal 

está na aquisição de conhecimentos explícitos e abstratos que passarão a fazer parte das 

atividades e rotinas organizacionais. Contudo, a principal crítica a essa abordagem concentra-

se justamente no fato de que, quando a aprendizagem reside na mente dos indivíduos, o 

contexto organizacional deixa de ser considerado e investigado como elemento importante 

para o desenvolvimento da aprendizagem e dos membros organizacionais, o que gera 

problemas na transferência da aprendizagem individual para a organização. Brandi e Elkjaer 

(2011) ilustram essa visão do relacionamento do indivíduo com a organização com a imagem 

da sopa e da tigela, sendo que aquela não altera o formato desta, que por sua vez não muda a 

substância da sopa. Assim, desconsiderando a complexidade dos diversos contextos que os 

circundam, indivíduo e organização são entendidos e estudados separadamente em suas 

dimensões epistemológica (voltada à aquisição de conhecimento) e ontológica (voltada à 

existência e ao desenvolvimento humano), separação que traz à tona questões como: é 

possível mudar uma organização por meio da aprendizagem individual ou é possível aprender 

algo sem se relacionar? (BRANDI; ELKJAER, 2011).  

Por isso, a segunda abordagem da AO, a Teoria da Aprendizagem Social (TAS), 

também referenciada na literatura como "aprendizagem situada", "aprendizagem baseada em 

práticas", "teoria ator-rede" e "aprendizagem como processos sociais" (BRANDI; ELKJAER, 

2011) vem como uma resposta às críticas da primeira e descreve a aprendizagem como 

estando situada nos processos coletivos e na prática social da vida do indivíduo na 

organização, sendo mais do que simplesmente processamento de informações e transferências 

de culturas e atitudes aceitas como certas (ELKJAER, 2001). Com um discurso construtivista 

da aprendizagem, agora o indivíduo aprende, porque aprender faz parte da atividade humana e 

está integrado à vida organizacional cotidiana e ao trabalho e não mais apenas à mente do 

indivíduo e aos ambientes de educação formal (ELKJAER, 2004). Aqui, a metáfora é a da 

"participação", pois a aprendizagem se dá pela interação do indivíduo com as demais pessoas 

e não como um processo individual de pensamento que acontece de maneira exclusiva na 

mente do indivíduo. O aprendizado é ubíquo, isto é, pode acontecer em todos os lugares e não 

pode ser evitado. O ponto de partida da aprendizagem são as experiências da vida cotidiana e 

do entendimento de que aprender é participar dos processos sociais e interagir com eles; e que 

o indivíduo tanto produz quanto é produto do contexto organizacional, daí a preferência dos 

autores pelo termo Teoria da Aprendizagem Social em detrimento dos demais encontrados na 

literatura (BRANDI; ELKJAER, 2011). 
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O que é considerado conhecimento e o processo de aprendizagem na Teoria da 

Aprendizagem Social diferem da abordagem individual. Na TAS a dimensão epistemológica é 

muito mais do que aquisição de conhecimento, é prática, e envolve o desenvolvimento do ser 

humano como indivíduo social, incluindo, assim, a dimensão ontológica, inexistente na 

abordagem individual. O conhecimento deixa de ser simplesmente aquele conhecimento já 

sabido, pronto, advindo de livros, de base de dados e da cabeça de outros indivíduos para se 

tornar um conhecimento específico daquela organização, resultado da participação do 

indivíduo nas práticas e rotinas organizacionais, de um contexto histórico e cultural  

específicos e de uma complexa rede de relacionamentos rumo a um território ainda 

desconhecido (BRANDI; ELKJAER, 2011). 

Ao se tornar um indivíduo que constrói seu próprio entendimento e aprende por meio 

da trajetória da sua participação numa empresa específica, a imagem metafórica da sopa e da 

tigela é substituída pela imagem da corda. A corda (organização) possui fibras (indivíduos). A 

corda se forma quando suas fibras são torcidas, formando uma linha contínua que não mais 

permite identificar suas fibras isoladamente; porém, uma vez cortada, as fibras poderão ser 

vistas novamente (BRANDI; ELKJAER, 2011). 

No entanto, nem todas as respostas à AO são dadas pela TAS. Para Elkjaer (2004), a 

limitação dessa perspectiva está na impossibilidade de se unir conceitualmente a dimensão 

ontológica à epistemológica. Em outras palavras, as questões sobre o "como" e o "o que" se 

pode aprender com a prática ficam sem respostas (ELKJAER, 2004). 

Visando à construção de um arcabouço conceitual que contemple as duas metáforas 

apresentadas, Elkjaer (2004) se apoia nos conceitos de experiência e investigação (termo 

também usado como "pensamento reflexivo") presentes no pragmatismo de John Dewey e na 

noção de mundos sociais de Anselm Strauss para propor um terceiro caminho que, segundo a 

autora, fornece importantes elementos para se pensar acerca da aprendizagem que ocorre no 

interior das organizações. 

No entendimento de Elkjaer (2013), para Dewey o "como" o indivíduo aprende 

depende da sua forma de interagir com os seus meios, e a experiência é justamente essa 

relação cognitiva, que também inclui a emoção, a intuição, a estética e a ética entre sujeitos e 

mundos. É na experiência que surgem as dificuldades, situações de incerteza, que levam o 

indivíduo a resolver problemas por meio da investigação. Para o autor, a investigação ou o 

pensamento reflexivo é um método de experienciar pelo qual é possível ter novas experiências 

não apenas pela ação, mas também usando ideias e conceitos, hipóteses e teorias como 

ferramentas para pensar, definindo, assim, "o que" se aprende. 
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Embora os conceitos de experiência e investigação de Dewey tenham colaborado para 

que Elkjaer respondesse ao "como" e ao "o que" da aprendizagem, eles não acalmaram a 

inquietação da autora quanto ao entendimento da dinâmica organizacional em que a 

aprendizagem acontece. Em ambas as abordagens, a organização como sistema ou a 

organização como comunidades de prática, o indivíduo está subordinado à organização, ora 

porque é visto como separado da organização, ora porque sua individualidade é dissolvida nos 

processos coletivos. Fez-se necessário recorrer ao conceito de mundos sociais de Strauss para 

integrar indivíduo e ambiente organizacional. Para Strauss, "indivíduos e organização 

constituem-se mutuamente e constituem a ordem sistêmica das ações organizacionais, e 

interações são mantidas pelo compromisso que indivíduos e grupos têm com a vida 

organizacional e com o trabalho" (ELKJAER, 2004, p. 421). No quadro 6 estão sintetizados 

os principais elementos que caracterizam cada uma das três perspectivas da aprendizagem 

organizacional. 

 

Quadro 6: As três perspectivas da aprendizagem organizacional 

 Teoria da Aprendizagem 

Individual (primeira 

perspectiva) 

Teoria da Aprendizagem 

Social (segunda 

perspectiva) 

Aprendizagem 

Pragmática (terceira 

perspectiva) 

Conteúdo da 

aprendizagem 
 Informações e 

conhecimentos formais. 

 Capacidades para dominar 

as ações e rotinas 

organizacionais. 

 Experiências da vida 

cotidiana. 

 Produto do contexto 

organizacional. 

 Currículo situado.  

 Desenvolver 

experiência e tornar-se 

conhecedor/habilidoso. 

 Incerteza como gatilho. 

Processo de 

aprendizagem 
 Processamento de 

informações. 

 Transferência de 

aprendizagem do indivíduo 

para a organização. 

 Acontece na mente do 

indivíduo. 

 Participação e interação 

com colegas. 

  Membro de 

comunidades de prática. 

 Investigação ou 

pensamento reflexivo. 

 Resolução de 

problemas.  

Relação 

indivíduo- 

organização 

 Ambientes não são 

considerados. 

 Indivíduo e organização são 

separados. 

 Dimensão epistemológica 

separada da ontológica. 

 Indivíduos e contextos 

historicamente 

construídos ou como 

frutos da própria 

atividade organizacional. 

 Indivíduo como membro 

de comunidades de 

prática.  

 Impossível de separar. 

 Saber humano é parte 

do ser humano. 

 Transacional: relação 

mútua entre sujeito e 

mundos. 

Metáfora  Aquisição. 

 Sopa e tigela.  

 Participação. 

 Corda.  

Arenas. 

Conceito 

organizacional 

Sistema. Comunidades de prática. Mundos, submundos e 

arenas sociais. 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos trabalhos de Elkjaer (2004, 2011). 

 

 Elkjaer (2011) confirma que na literatura sobre aprendizagem social as dimensões 

epistemológica e ontológica não estão conceitualmente amarradas, cenário que lhe serviu 
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como pano de fundo para introduzir os conceitos de experiência e investigação do filósofo e 

educador norte-americano John Dewey. Para Elkjaer (2013) o pragmatismo de Dewey detém 

a chave para uma teoria da aprendizagem que responda de maneira criativa à diferença e à 

alteridade, com capacidade de agir imaginativamente em situações de incerteza e que reflita a 

visão dos encontros contínuos de indivíduos e ambientes como experienciais e lúdicos. 

Assim, aprofunda-se aqui a contribuição de Dewey na Teoria da Aprendizagem Pragmática de 

Elkjaer. 

O pragmatismo de Dewey ainda não foi reconhecido como uma teoria da 

aprendizagem devido à conotação errônea dada pelo senso comum, oriunda da psicologia 

humanística e orientada ao indivíduo, que confunde a experiência de Dewey com a expressão 

"aprendizagem experiencial", a qual é vista como individual e que acontece na mente dos 

indivíduos (ELKJAER, 2004). No linguajar cotidiano, pragmático é aquele centrado nos 

resultados e que encontra soluções para problemas, seus pensamentos são baseados em 

proposições definidas a priori, numa relação "se-então" (ELKJAER, 2013). 

A real conceituação de experiência de Dewey não está associada ao conhecimento 

(perspectiva epistemológica), mas às vidas e ao modo de viver dos seres humanos 

(perspectiva ontológica), porque para Dewey, os indivíduos ganham experiência pelo 

resultado de como eles vivem suas vidas e de como eles interagem com as pessoas. Nesse 

sentido, o pragmatismo de Dewey diz respeito à compreensão dos significados de fenômenos 

em termos de suas consequências, ou seja, os significados não são definidos a priori, mas 

orientados para o futuro, numa relação tipo "e-se", em que o pensar e o agir criativamente são 

o ponto-chave para a aprendizagem (ELKJAER, 2004; BRANDI; ELKJAER, 2011; 

ELKJAER, 2013).  

Seu conceito de experiência definiu-se primeiramente como interacional, com base no 

princípio de relações causais entre sujeito e mundos; e evoluiu para transacional, com base no 

princípio de relações mútuas entre sujeito e mundos. A implicação dessa evolução na TAS 

consiste em entender que a ação e o pensamento humanos não são uma resposta mecânica do 

indivíduo a estímulos externos e sem conexões, mas uma coordenação orgânica, isto é, que os 

sujeitos sempre fazem parte de mundos sociais e naturais, e é como participantes desses 

mundos que a ação e o conhecimento acontecem. O estímulo para a ação é sempre orgânico e 

não uma resposta motora simples. Um exemplo é ouvir um som: 

 

Se uma pessoa está lendo um livro, se uma pessoa está caçando, se uma pessoa está 

observando um lugar escuro em uma noite solitária, se uma pessoa está fazendo um 

experimento químico, em cada caso, o ruído tem um valor psíquico muito diferente, 
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é uma experiência diferente (DEWEY, 1986 apud ELKJAER, 2004, p. 424). 

 

Assim, a experiência de ouvir um som ou de executar qualquer tarefa é uma 

"compreensão do sujeito no mundo, e não do lado de fora e olhando para o mundo" 

(ELKJAER, 2013, p.97), isso significa que o ambiente ou o contexto fazem parte da 

interpretação. Logo, no pragmatismo de Dewey, não há como separar o indivíduo do contexto 

(ELKJAER, 2004). 

O ponto de vista de Dewey é explicado por Elkjaer (2013): quando associam o 

pragmatismo a "aprender fazendo" ou simples "tentativa e erro", essa visão separa ação de 

pensamento, o que, para Dewey, impede a aprendizagem de um modo informado, inteligente. 

Para que a aprendizagem possa ser ainda mais informada, é necessário o uso de teorias e 

conceitos, pois eles nos permitem pensar, antecipar e refletir sobre a ação e sobre nós mesmos 

em ação, porque não existem experiências sem alguma forma de saber. 

 

"Aprender com a experiência" é fazer uma conexão para frente e para trás entre o 

que fazemos com as coisas e o que desfrutamos ou sofremos com as coisas como 

consequência. Nessas condições, fazer se torna tentar; um experimento com o 

mundo para descobrir como ele é; a experiência se torna instrução - a descoberta da 

conexão entre as coisas. Isso leva a duas conclusões importantes [...]. (1) A 

experiência é uma questão principalmente ativa-passiva; ela não é principalmente 

cognitiva. Mas (2) a medida do valor de uma experiência está na percepção de 

relações ou continuidades a que ela leva. Ela inclui a cognição, no grau em que é 

cumulativa ou leva a algo, ou tem significado (DEWEY, 1916 [1980], p.147 apud 

ELKJAER, 2013). 

 

A citação revela que os sujeitos nas organizações têm experiências por causa da 

maneira como vivem suas vidas e por causa da maneira como criam relações com os outros 

sujeitos e mundos (relação ativa-passiva). Contudo, uma experiência só se torna 

aprendizagem quando incorpora elementos como a comunicação e cognição. A cognição é 

responsável por criar continuidade de pensamento e ações experimentais com o mundo, e a 

comunicação torna a experiência reflexiva e disseminada ao próprio indivíduo e aos demais 

(ELKJAER, 2013).  

No entanto, o que se aprende com uma experiência? Para responder a essa indagação, 

introduz-se o conceito de investigação ou de pensamento reflexivo de Dewey.  

O desenvolvimento da experiência ocorre quando ações e valores habituais são 

perturbados por encontros com situações difíceis. Essa perturbação é o gatilho para a 

investigação e, consequentemente, para o encontro com novas experiências e criação de um 

novo conhecimento. O conhecimento para Dewey "é uma resposta para um problema" 

(BRANDI; ELKJAER, 2011, p.32), a qual só é encontrada na experiência humana e na 
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capacidade de investigar: "investigar faz parte da vida, tornar as coisas compreensíveis, 

chegar a conclusões e avaliar. Essa é maneira pela qual as pessoas aprendem e se tornam seres 

humanos conhecedores" (BRANDI; ELKJAER, 2011, p. 33).  

Investigar é um processo que começa com uma dificuldade sentida emocionalmente, 

uma sensação de que algo está errado, de incerteza. Intuitivamente o indivíduo suspeita de 

que há um problema e usa sua capacidade de raciocinar e de se expressar verbalmente para 

definir e formular esse problema. De acordo com Dewey, o indivíduo tenta resolver o 

problema aplicando hipóteses de experiências passadas e conclui testando modelos diversos 

de solução (BRANDI; ELKJAER, 2011, p. 33). Quando o problema é resolvido, um 

sentimento de controle pode substituir a incerteza por um determinado período. Esse processo 

só leva a novas experiências se sair do subconsciente e das emoções e chegar à consciência e 

à comunicação verbal, por isso Dewey adverte que nem toda experiência leva ao 

conhecimento (ELKJAER, 2013), por isso explica que a felicidade e a tristeza também são 

experiências (experiências estéticas e emocionais), porém o indivíduo deve estar consciente 

dessas experiências para que a aprendizagem aconteça. Quando o indivíduo consegue 

aprender da experiência, é porque ele conseguiu ativar experiências semelhantes anteriores, 

experimentando diferentes maneiras possíveis de atribuir significado à situação em questão 

(ELKJAER, 2004, 2013). A Figura 4 é uma representação gráfica do processo de investigação 

de Dewey. 

 

 
Figura 4: Representação do processo de investigação de Dewey 

Fonte: Elkjaer (2013, p.102). 
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Em síntese, o método de investigação ou do pensamento reflexivo na aprendizagem 

pragmática é o processo pelo qual os sujeitos se tornam conhecedores. É por meio dele que a 

experiência ocorre e o conhecimento pode ser criado. Desse processo fazem parte ideias e 

hipóteses, conceitos e teorias que são usados para formular soluções ativadas por meio de 

experiências anteriores (ELKJAER, 2004). O pensamento antecipatório e a reflexão estão 

sempre presentes na experiência consciente. Segundo Elkjaer (2013), ao enfatizar que a 

experiência é ontológica e que o processo sistemático do conhecimento é uma forma de 

experiência, Dewey queria mostrar que a investigação (pensamento reflexivo) é o único 

método para se ter uma experiência ou mudar o rumo dela. Além disso, a experiência e a 

investigação não se limitam ao que é mental e particular porque sempre têm elementos 

objetivos (corpo físico) e subjetivos (mente, emoções). O Quadro 7 resume a perspectiva 

epistemológica e a ontológica (de Dewey) sobre o conceito de experiência. 

 

Quadro 7: Comparação entre o conceito tradicional de experiência e o conceito de experiência de Dewey 
Experiência como conhecimento. Conhecimento como um subconjunto de 

experiência. 

Experiência como subjetiva. Experiência como subjetiva e objetiva. 

Experiência como orientada para o 

passado. 

Experiência como orientada para o futuro 

(consequência). 

Experiência como experiências isoladas. Experiência como experiências unidas. 

Experiência como ação. Experiência abrangendo teorias e conceitos 

e como base para o conhecimento. 

Fonte: Elkjaer (2013, p.99). 

 

As noções de experiência e de investigação de Dewey ajudam a perceber que as 

dimensões ontológica e epistemológica da aprendizagem não podem ser separadas, logo, 

socialização e aprendizagem são processos indivisíveis (BRANDI; ELKJAER, 2011). 

Uma vez desvendada a contribuição de Dewey à Teoria da Aprendizagem Pragmática 

pensada por Elkjaer, a autora ainda precisa de entendimentos sobre a relação do indivíduo e 

os ambientes organizacionais como uma forma de criar conexões entre a TAS e uma teoria 

pragmática da organização. Para auxiliá-la nessa conceitualização de como a aprendizagem 

pragmática acontece nas organizações vistas como comunidades de prática, Elkjaer recorreu à 

Teoria de Arenas e Mundos Sociais de Anselm Strauss, sociólogo norte-americano. 

Mundos sociais são "grupos compromissados com certas atividades, que compartilham 

recursos de muitos tipos para atingir seus objetivos e constroem ideologias compartilhadas 

sobre como dirigir seus negócios" (CLARKE, 1991 apud ELKJAER; HUYSMAN, 2008, 

p.172). Esse termo é aplicado para compreender as ações e interações da vida organizacional 

e como ela se desdobra entre os membros e os contextos da organização. Elkjaer e Huysman 
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(2008) explicam que a teoria dos mundos sociais destaca as tensões, as competições, os 

conflitos e as trocas, considerando a organização como "arenas", nas quais os indivíduos 

compartilham interesses coletivos. São esses mundos sociais que definem, consciente ou 

inconscientemente, o que os seus membros deverão aprender para fazer parte de um mundo, 

seja porque são obrigados (have to), seja porque querem (want to) aprender para poder 

alimentar seus compromissos, manter a coesão social e a identidade mútua.  

Elkjaer e Huysman (2008) chamam a atenção para o conceito de submundo de Strauss, 

o qual vinha sendo ignorado pela literatura de AO até então (Figura 5). Os submundos são 

segmentos dos mundos sociais que emergem das tensões e dos conflitos de vários mundos 

sociais. Os membros desses submundos também atuam nas arenas organizacionais e têm 

interesses distintos uns dos outros, buscam objetivos diferentes e fazem ou quebram alianças 

para fazer as coisas que eles desejam fazer. Ao mesmo tempo em que membros da 

organização se convergem em mundos sociais, eles podem divergir em submundos devido a 

aspectos como o espaço físico da organização, horários, pessoas, objetos, tecnologias, 

habilidades, ideologias, ou qualquer outro choque com um mundo ou submundo social, todos 

catalisados pelo poder das emoções. 

A partir do momento em que há divergências quanto ao compromisso assumido pelos 

membros dos mundos sociais, surgem as tensões e rupturas, que são responsáveis pelo 

questionamento da ordem social mantida até o momento, das práticas existentes na 

organização. Num processo cíclico, uma vez renegociados os compromissos e estabelecida 

uma nova ordem negociada (BRANDI; ELKJAER, 2011), novas tensões e rupturas poderão 

surgir, abrindo, assim, um novo caminho para se aprender (ELKJAER; HUYSMAN, 2008). 

Logo, as tensões são: 

 

[...] ocasiões para a aprendizagem organizacional. Portanto, é importante estar atento 

aos diferentes compromissos e às tensões que eles produzem, ao invés de ver a 

aprendizagem mais ou menos como um processo harmonioso de inclusão, união na 

empresa, atividade mútua e repertório compartilhado. É por meio do direcionamento 

do olhar para os compromissos e tensões que podemos ver as possibilidades para 

negociações produtivas e renegociações de ações e valores (ELKJAER; 

HUYSMAN, 2008, p.175). 

 

A Figura 5 ilustra a dinâmica dos mundos e submundos sociais na arena 

organizacional e onde a AO pode ser desenvolvida nesse processo. 
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Figura 5: A Teoria dos Mundos Sociais de Strauss e a AO 

Fonte: elaborado pelo autor (2014). 

 

Elkjaer (2004), porém, observa que os mundos sociais representados na Figura 5 não 

são unidades ou estruturas sociais, mas uma forma coletiva de ações e interações modeladas 

pelos compromissos individuais dos membros da organização.  A fim de entender essas ações 

e interações, Elkjaer (2001; 2004) explica os conceitos de trajetória e de matriz condicional de 

Strauss. As ações são quaisquer atividades rotineiras que podem ser interrompidas e levar a 

uma reorganização; e as interações enfatizam que "o indivíduo não é uma entidade isolada 

que se encontra casualmente com a sociedade, mas um ser social, formado pela sociedade e 

formando-a" (ELKJAER, 2001, p.110). Dessa forma, a aprendizagem organizacional é 

baseada no passado, no presente e no futuro, ou seja, é possível identificar e descrever 

qualquer fenômeno experienciado dentro de um curso histórico (trajetória). A matriz 

condicional, por sua vez, é um recurso metodológico para mapear, seguir e descrever as 

condições das interações dos indivíduos e os resultados delas nos contextos, nos espaços dos 

mundos sociais. 

Portanto, a abordagem pragmática da AO (terceira perspectiva) reflete a TAS sem 

deixar de lado a capacidade humana de investigar e de pensar reflexivamente e ainda permite 

novas experiências de aprendizagem no ambiente organizacional (BRANDI; ELKJAER, 
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2011). Quanto ao conteúdo da aprendizagem, as ações que permitem a aprendizagem 

organizacional não devem ser direcionadas somente ao indivíduo, senão que devem focar os 

contextos organizacionais e suas interações. A aprendizagem deve ser a capacidade de se 

desenvolver e de socializar com o intuito de se tornar membros praticantes e habilidosos que 

investiguem, pensem reflexivamente, resolvam problemas e compartilhem as soluções e as 

experiências entre os membros da organização, o que, para Brandi e Elkjaer (2011), é a 

principal contribuição da teoria da aprendizagem pragmática para a TAS. Embora haja críticas 

dos adeptos da abordagem psicológica, o contexto organizacional na TAS não omite o 

indivíduo, só evidencia que os dois são mutuamente constituídos e estão em contínua 

mudança, uma vez que a aprendizagem organizacional é um processo contínuo e que deve ser 

facilitado pela organização ao controlar seus ambientes. 

Finalmente, a Teoria da Aprendizagem Pragmática propõe uma nova agenda de 

pesquisa, pois reconhece que, para uma aprendizagem organizacional próspera e duradoura, o 

desenvolvimento individual e organizacional deve andar de mãos dadas. Isso não significa 

que esse encontro seja fácil e sem conflitos (BRAND, ELKJAER, 2011). Muito pelo 

contrário, para Elkjaer (2004), a organização é um caldeirão cultural de emoções e deve 

buscar uma metodologia alternativa para se estudar a aprendizagem organizacional. 
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3 O QUE DIZEM OS ESTUDOS NACIONAIS SOBRE O TEMA 

 

No Brasil, não foram encontradas revisões recentes que tratassem da temática com 

foco na produção em periódicos, abarcando todas as dimensões aqui examinadas. Dessa 

forma, esta seção tem como objetivo identificar, descrever e analisar a produção no campo de 

estudos de Aprendizagem Informal nas organizações no Brasil, no período que se estende de 

2006 ao primeiro semestre de 2013. Como corpus de análise, consideram-se artigos teóricos e 

empíricos, publicados em periódicos nacionais, no período de 2006 ao primeiro semestre de 

2013. Os periódicos foram selecionados dentre os apresentados pelo WebQualis da CAPES – 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – da área de Administração, 

avaliados com conceito B2 ou superior. Desse conjunto de periódicos foram excluídos os da 

área de Ciências Contábeis e de Turismo e também aqueles que não tinham relação direta com 

o tema  “aprendizagem informal nas organizações”, como os de agronegócios, economia, 

engenharia da produção, custos, enfermagem, entre outros. A lista final contou com 23 

periódicos. 

Inicialmente, realizou-se levantamento dos artigos tendo como critério a busca em 

títulos, resumos e palavras-chave (aqui consideradas aquelas que tivessem a mesma relação de 

sinonímia com AI, tais como: aprendizagem experiencial, aprendizagem na ação ou na 

prática, aprendizagem no trabalho, improvisação, aprendizagem situada, experiência, 

reflexão). Num segundo momento, foi feita a leitura dos artigos selecionados para que se 

descartassem aqueles que não contemplavam a temática AI nas organizações. Assim, foram 

consultados 23 periódicos, sendo que, desse conjunto, 8 trouxeram artigos sobre o tema 

(Quadro 8). No total, 21 artigos constituíram o conjunto a ser analisado.  

 

Quadro 8: Número de artigos utilizados na revisão dos estudos nacionais 

Periódico 
Número de artigos 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Revista de Administração Mackenzie (RAM) 0 0 1 0 1 4 0 6 

Revista de Administração Contemporânea (RAC) 1 0 0 1 1 1 0 4 

Revista Organizações e Sociedade (O&S) 1 0 1 0 0 1 0 3 

Brazilian Administration Review (BAR) 0 0 0 0 1 0 1 2 

Revista Alcance 1 0 1 0 0 0 0 2 

Cadernos EBAPE.BR/FGV 0 1 0 0 0 1 0 2 

Revista de Administração Pública (RAP) 0 0 0 0 0 0 1 1 

Revista Perspectivas Contemporâneas 0 0 0 0 0 0 1 1 

TOTAL 3 1 3 1 3 7 3 21 

Fonte: dados coletados pelo autor (2014). 
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Após a identificação dos 21 artigos a serem examinados, a análise envolveu o 

preenchimento de um template adaptado a partir daquele utilizado por Godoy e Antonello  

(2011), no qual se registraram e armazenaram as informações de cada artigo. Os dados 

obtidos por meio da leitura sistemática de cada artigo foram organizados nas dimensões 

analíticas expostas no Quadro 9.  

 

Quadro 9: Dimensões analíticas do template utilizado 

Dimensões Analíticas 

1. Focos de Investigação 

 Título do documento 

 Tema de estudo 

 Questões de pesquisa 

 Objetivos dos estudos 

 Palavras-chave 

2. Conceituação de Aprendizagem Informal 

3. Bases teóricas 

4. Níveis de Aprendizagem Informal 

5. Análise das perspectivas teóricas de Aprendizagem Informal 

 Baseada em Easterby-Smith, Lyles, (2003) e Dierkes et al. (2001): 

Psicológica (experiencial, comportamental, social e aplicada), Sociológica, 

Antropológica, Política, Ciência da Administração, Econômica. 

6. Paradigmas de pesquisa 

7. Natureza do estudo 

8. Tipos de pesquisa 

9. Amostra e/ou sujeitos pesquisados 

10. Principais achados e resultados 

11. Dados de contexto (pesquisadores e grupos de pesquisa) 

Fonte: elaborado pelo autor (2014). 

 

Os resultados e a análise dessas dimensões são apresentados nas seções seguintes. 

 

3.3.1 Focos de investigação 

 

O foco dos estudos foi detectado considerando-se os seguintes aspectos: a questão de 

pesquisa declarada pelo(s) autor(es) do artigo, os títulos, os objetivos, os temas tratados no 

artigo e palavras-chave. No Quadro 10 são apresentados os 8 agrupamentos (categorias), que 

emergiram da leitura atenta dos aspectos acima apontados, nos quais se classificaram os 

estudos. As categorias não são excludentes, logo os estudos podem pertencer a mais de uma 

categoria. 

 

Quadro 10: Focos de investigação 

Categoria  Total 

Processos de 

aprendizagem informal 

Abarcam estudos que buscam compreender que sentido os indivíduos dão ao 

seu trabalho, em que medida as organizações apoiam a aprendizagem 

organizacional e as consequentes formas pelas quais aprendem.  

15 

-continua 
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Quadro 10: Focos de investigação 

-continuação 

Abordagens de 

aprendizagem informal 

Abrange estudos cuja preocupação é identificar e descrever os processos de 

aprendizagem sob uma ou mais abordagens da aprendizagem informal, entre 

elas: aprendizagem incidental, situada, experiencial, pela experiência, 

aprendizagem de adultos, no trabalho, na ação, e reflexão na aprendizagem. 

12 

Aprendizagem 

gerencial 

Estudos teóricos e empíricos que discutem e investigam o processo de 

aprendizagem informal de indivíduos que desenvolvem funções gerenciais, 

visando identificar como os gerentes aprendem. Predominam os estudos que 

consideram o ambiente e o contexto como mediadores dessa aprendizagem. 

10 

Aprendizagem não 

gerencial 

Estudos teóricos e empíricos que visam a discutir e investigar os processos de 

aprendizagem de indivíduos que não ocupam cargos de gerência e não 

desenvolvem funções gerenciais. Os sujeitos de pesquisa estão alocados em 

diversos tipos de organizações como bares, restaurantes, instituições de ensino 

e hospitais.  

08 

Aprendizagem e o 

contexto social 

Estudos que declararam sua preocupação com o contexto social nos processos 

de aprendizagem e se dispuseram a considerar as diversas interações sociais 

do indivíduo no provimento da aprendizagem. 

07 

Métodos de pesquisa e 

estado da arte 

Estudos que têm como objetivos centrais descrever, analisar e discutir novas 

formas de se abordar e pesquisar a aprendizagem informal. 

07 

Fatores incentivadores 

e que dificultam a 

aprendizagem 

Aqui estão agrupados os artigos que objetivam descrever,analisar e discutir 

fatores e/ou estabelecer relação entre variáveis que condicionam, facilitam ou 

dificultam os processos de aprendizagem informal. 

02 

Emoções 

Estudos que questionam a função e o impacto dos sentimentos dos indivíduos 

em determinado contexto ou quando submetidos a certas situações de trabalho 

e sua relação com a aprendizagem informal. 

01 

Fonte: dados coletados pelo autor (2014). 

 

A partir do quadro apresentado, observa-se que dos 21 artigos analisados, 15 

preocuparam-se em compreender como os indivíduos aprendem nas organizações e a 

identificar quais atividades, processos e dinâmicas promovem a AI neste contexto. 

Diferentemente dos achados de Godoy e Antonello (2011), os estudos que identificam os 

fatores facilitadores ou obstáculos para os processos de aprendizagem nas organizações são 

minoria (2) e esse objetivo foi proposto como secundário e não como o principal.  

Foram detectados 12 estudos que declaram sob qual abordagem vão tratar a AI, de 

acordo com os inúmeros sinônimos sugeridos por Marsick e Watkins (2001). Esses estudos 

também se preocuparam em identificar os processos de AI dentro da abordagem escolhida. 

Como no estudo de Godoy e Antonello (2011) ainda se nota grande preferência (10) 

em pesquisar o processo de AI de gerentes. Contudo, o campo aponta mudanças ao direcionar 

seu olhar também para o estudo dos processos de AI daqueles indivíduos que não 

desenvolvem funções gerenciais (8). Ambas as categorias possuem estudos (7) que ressaltam 

a preocupação com o contexto social no qual os indivíduos estão inseridos, como esses 

indivíduos constroem seus relacionamentos e estes interferem nos processos de AI. 

Sete trabalhos categorizados em métodos de pesquisa e estado da arte são estudos que 

sugerem um novo olhar para o campo da AI por meio de novas metodologias de pesquisa, 
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metáforas, comparações entre teorias e visões alternativas que tragam novas possibilidades 

para o campo. 

Finalmente, encontrou-se um único estudo que se preocupa em identificar quais e 

como os sentimentos e as experiências emocionais impactam os processos de AI de um 

profissional. 

 

3.3.2 Conceituação de Aprendizagem Informal 

 

O termo AI foi citado nas palavras-chave de somente dois artigos e quatro artigos 

conceituaram AI em seu referencial teórico. Todos os demais referiram-se e conceituaram  AI 

por meio dos termos a ela associados, a saber: aprendizagem de adultos (2); aprendizagem na 

prática (8); saberes práticos (8); aprendizagem situada (4); aprendizagem experiencial (5); 

aprendizagem no local de trabalho (3); aprendizagem na ação (1); improvisação (1) e 

estratégias de aprendizagem no trabalho (1). 

Os pesquisadores de dois estudos declararam sua preocupação em não conceituar AI 

porque acreditam que aprendizagem formal e informal não são áreas de conhecimento 

concorrentes, mas que se complementam, pois em espaços formais é possível se aprender 

informalmente. Por isso, seria importante não compará-las ou contrapô-las, mas integrá-las.  

Os artigos que optaram por definir AI fizeram-no baseado somente em um autor: 

Marsick e Watkins (2001) foram lembrados em dois estudos, seguidos de Conlon (2004) e 

Day (1998). Os conceitos usados pelos pesquisadores estão apresentados no Quadro 11: 

 

Quadro 11: Conceitos de Aprendizagem Informal Declarados 

Autores Conceito de Aprendizagem Informal 

Marsick e Watkins 

(2001) 

“Aprendizagem informal é definida como um subproduto de algumas atividades, como 

cumprimento de tarefas, interação interpessoal, sentir a cultura organizacional, 

experimentação por tentativa e erro, ou até mesmo da aprendizagem formal, e pode ser 

deliberadamente encorajada por uma organização ou também pode ocorrer mesmo que 

o ambiente não seja altamente propício para tal”. 

“A aprendizagem informal pode ocorrer a partir de experiências formalmente 

estruturadas, ou seja, que ela pode ser planejada ou não [...], mesmo quando não é 

planejada, a aprendizagem informal costuma envolver algum grau de consciência do 

aprendiz, sendo possível encontrá-la, inclusive, em processos formais de ensino”. 

Conlon (2004) “Aprendizagem informal se refere a oportunidades naturais que surgem no cotidiano, 

onde a própria pessoa controla seu processo de aprendizagem. Além disso, caracteriza-

se como predominantemente experiencial, prática e não-institucional”. 

Day (1998) “A aprendizagem informal é pontual e específica das necessidades do indivíduo; 

portanto, constitui evento altamente relevante para ele. Partindo do pressuposto de que 

existem discrepâncias entre o que os indivíduos sabem e o que eles devem saber, a 

aprendizagem informal proporciona um aprendizado incremental do que deve ser 

aprendido e sabido”. 

Fonte: dados coletados pelo autor (2014). 
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A próxima subseção sistematiza os autores mais referenciados nos estudos levantados, 

suas obras e principais teorias e conceitos. 

 

3.3.3 Bases teóricas 

 

Esta subseção apresenta os principais autores que nortearam os artigos analisados, A 

identificação dos autores limitou-se às referências citadas no referencial teórico e resgatadas 

na discussão dos resultados e nas considerações finais de cada estudo. Inicialmente, 

separaram-se as principais referências em autores nacionais e internacionais. O Quadro 12 

apresenta a frequência de aparecimento dos autores internacionais e seus respectivos livros 

e/ou artigos empregados nos estudos brasileiros. Exatamente 138 autores diferentes foram 

mencionados como primeiro autor, a maioria deles uma vez, perfazendo um total de 314 

referências. Para a exposição no quadro, consideraram-se somente aqueles com três ou mais 

referências às suas obras. 

 

Quadro 12: Literatura internacional e autores referenciados nos estudos 

Autores 

internacionais 

Obras mais referenciadas Fre-

quência 

Gherardi, S.; 

Nicolini, D. 
 The sociological foundations of organizational learning. In: M. Dierkes, A. 

Berthoin Antal, J. Child, & I. Nonaka (Orgs.), The handbook of organizational 

learning and knowledge. Oxford: Oxford University Press, 2001. p. 35-60 

 Toward a social understanding of how people learn in organizations. 

Management Learning, v. 29, n. 3, p. 273-297, 1998. 

 Knowing in organizations: a practice-based approach. London: Sharpe, 2003. 

21 

Argyris, C.; 

Schon, D. A. 
 Theory and practice: increasing professional effectiveness. San Francisco: 

Jossey-Bass Publishers, 1974. 

 Organizational Learning: a theory of action perspective. Reading, 

Massachusetts: Addison- Wesley, 1978. 

15 

Kolb, D.A.  Experimental learning: experience as the source of learning. New Jersey: 

Prentice-Hall, 1984. 

15 

Schon, D. A  The reflective practitioner. New York, NY: Basic Books, 1983. 12 

Lave, J.; 

Wenger, E. 
 Situated learning: legitimate peripheral participation. New York: Cambridge 

University Press, 1991. 

12 

Antonacopou-

lou, E. P 
 Emotion, learning and organizational change: towards and integration of 

psychoanalytic and other perspectives. Journal of Organizational Change 

Management, Special Issue on ‘Organizational Change and Psychodynamics’, 

v. 14, n. 5, p. 435-451, 2001. 

10 

Easterby-Smith, 

M.; Araujo, L. 
 Aprendizagem organizacional: oportunidades e debates atuais. In: 

EASTERBY-SMITH, M.; BURGOYNE, J.; ARAUJO, L. (coords.). 

Aprendizagem organizacional e organização de aprendizagem: 

desenvolvimento na teoria e na prática. São Paulo: Atlas, 2001. 

 Organizational learning: diverging communities of practice. Management 

Learning, v. 29, n.3, p. 259-272, 1998. 

10 

Dewey, J.  Educação e Experiência. 3. ed. São Paulo: Ed. Nacional, 1979. 09 

-continua 
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Quadro 12: Literatura internacional e autores referenciados nos estudos 

-continuação 

Marsick, V.; 

Watkins, K. E. 
 Experience-based learning: executive learning outside the classroom. Journal of 

Management Development, v. 9, n. 4, p. 50-60, 1990. 

 Toward a theory of informal and incidental learning in organizations. 

International Journal of Lifelong Education, v. 11, n. 4, p. 287-300, 1992. 

09 

Wenger, E.  Communities of practice: learning, meaning, and identity. NY: Cambridge 

University Press, 1998. 

08 

Mezirow, J.  Transformative dimensions of adult learning. San Francisco: Jossey-Bass, 

1991. 

 Contemporary paradigms of learning. Adult Education Quarterly, v.46, n.3, p. 

158-173, 1996. 

07 

Brown, J.; 

Duguid, P 
 Organizational learning and communities-of-practice: towards a unified view of 

working, learning and innovation. Organization Science, v. 2, n. 1, p. 40-57, 

1991. 

07 

Elkjaer, B.  Em busca de uma teoria de aprendizagem social. In: EASTERBY-SMITH, M.; 

BURGOYNE, J.; ARAÚJO, L. Aprendizagem organizacional e organização de 

aprendizagem: desenvolvimento na teoria e na prática. São Paulo: Atlas, 2001. 

p. 100-116. 

04 

Merriam, S.; 

Cafarella, R.S 
 Learning in adulthood: a comprehensive guide. California: Jossey Bass Inc., 

1991. 

04 

Sonnentag, S.; 

Niessen, C.; 

Ohly, S. 

 Learning at work: training and development. In C. L. Cooper, & I. T. Robertson 

(Eds.). International Review of Industrial and Organizational Psychology (Vol. 

19, pp. 249-289). London: John Wiley and Sons, 2004. 

04 

Fonte: dados coletados pelo autor (2014). 

 

Da literatura internacional, a maior frequência de citações (21) relaciona-se à 

abordagem sociológica da aprendizagem de Gherardi e Nicolini, para quem a aprendizagem 

não é algo que ocorre só ou principalmente na mente dos indivíduos, mas que deriva da 

participação destes em atividades sociais. Gherardi e Nicolini também são citados pelos 

conceitos de learning-in-organizing (conhecimento adquirido por meio da prática como forma 

de perpetuar tal conhecimento) e reflexividade (processo de traduzir o conhecimento prático 

em conhecimento explícito).  

Os próximos dois autores mais citados, com 15 referências, são Argyris e Schön, cujas 

menções referem-se à aprendizagem individual e organizacional e, devido à grande influência 

dos trabalhos de Schön, à investigação sobre a prática reflexiva e aprendizagem na ação. 

Schön, em sua obra The reflective practitioner (1983), aparece sozinho com 12 menções ao 

desenvolvimento da teoria e da prática da aprendizagem do profissional reflexivo no século 

XX. Oriundas da obra Educação e Experiência (1979), de John Dewey (9), está o trabalho de 

Kolb (15), quem difundiu a ELT – Experiential Learning Theory, ou Teoria da Aprendizagem 

Experiencial. Para o autor, aprendizagem é um processo e não resultados, que envolve a 

experiência imediata da relação entre educação, trabalho e desenvolvimento pessoal.  

Na sequência, com 12 citações, estão Lave e Wenger, que cunharam a expressão 

participação periférica legítima para designar o processo por meio do qual o profissional 
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principiante se apropria dos saberes necessários à prática profissional, através da sua 

participação social. Antonacopoulou, com 10 citações, aborda a aprendizagem como um 

fenômeno com dimensões reflexivas e emocionais. Em capítulo de livro, Easterby-Smith e 

Araújo, citados 10 vezes, apresentam as diferenciações entre aprendizagem organizacional e 

organizações que aprendem e, em artigo, abordam o conceito de comunidades de prática, o 

que também é feito por Wenger (8), e Brown e Duguid (7). 

 Os conceitos de aprendizagem informal, incidental, formal e estratégias de 

aprendizagem no trabalho são inseridos nos estudos por Marsick e Watkins (9) e por 

Sonnentag, Niessen e Ohly (4). Por sua vez, a aprendizagem de adultos é tratada nas obras de 

Jack Mezirow (7) e Merriam e Cafarella (4). Destaca-se ainda Elkjaer (4), que propõe a teoria 

da aprendizagem social a partir de uma discussão em torno dos conceitos de aprendizagem 

situada, aprendizagem baseada em práticas, teoria da atividade, aprendizagem enquanto 

processo cultural e comunidades de prática. Os autores nacionais referenciados estão 

dispostos no Quadro 13. 

 

Quadro 13: Literatura nacional e autores referenciados nos estudos 

Autores 

nacionais 

Obras mais referenciadas Frequência 

Antonello, C. 

S. 
  A metamorfose da aprendizagem organizacional: uma revisão crítica. RUAS, 

R. L.; ANTONELLO, C. S.; BOFF, L. H. (Orgs.) Os novos horizontes da 

gestão: aprendizagem organizacional e competências. Porto Alegre: Bookman, 

2005.p. 12-33. 

  As formas de aprendizagem utilizadas por gestores no desenvolvimento de 

competências. In: ENCONTRO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – ENANPAD, 28., 2004, Curitiba. 

 Aprendizagem na ação revisitada e sua relação com a noção de competência. 

Comportamento Organizacional e Gestão, Lisboa, v. 1, p. 17-37, 2006. 

22 

Abbad, G.  Avaliação de treinamento: análise da literatura e agenda de pesquisa. Revista de 

Administração da Universidade de São Paulo, v. 38, n. 3, p. 205-218, 2003. 

06 

Brandão, H. 

P.; Borges-

Andrade, J. E. 

 Competências no trabalho: uma revisão crítica da produção científica brasileira. 

Revista Estudos de Psicologia, v. 12, n. 2, 149-158, 2007. 

05 

Freire, P.  Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: 

Paz e Terra, 1996. 

05 

Ruas, R.  Desenvolvimento de competências gerenciais e a contribuição da aprendizagem 

organizacional. In: FLEURY, M. T.; OLIVEIRA JUNIOR, M. (Org.). Gestão 

estratégica do conhecimento. São Paulo: Atlas, 2001. 

05 

Pantoja, M. J.; 

Borges-

Andrade, J. E. 

 Contribuições teóricas e metodológicas da abordagem multinível para o estudo 

da aprendizagem e sua transferência nas organizações. Revista de 

Administração Contemporânea, v. 8, n. 4, p. 115-138, 2004. 

03 

Fonte: dados coletados pelo autor (2014). 

 

Em relação à literatura nacional usada nos estudos levantados (Quadro 13), foram 

mencionados 51 diferentes autores, perfazendo um total de 102 citações. Destacam-se os 

trabalhos de Antonello que focam os processos de aprendizagem gerenciais baseados em 
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práticas (com 22 citações) e o de Abbad cujo principal foco é o suporte e a transferência de 

aprendizagem na área de treinamento e desenvolvimento (com 6 citações). Godoy e Antonello 

(2011), em trabalho de revisão sobre a aprendizagem organizacional no Brasil, mencionam 

Abbad como a autora mais citada em estudos com a mesma temática. Ainda são destacados os 

autores com 5 citações: Brandão e Borges-Andrade com um texto de revisão  teórica que 

relaciona competências e aprendizagem no trabalho; Ruas, em seu capítulo que aborda o 

desenvolvimento de competências gerenciais; e Paulo Freire com sua obra de pedagogia de 

corrente progressista e crítica que influenciou, também, os trabalhos de Mezirow (1991). Por 

fim, Pantoja e Borges-Andrade são citados 3 vezes fazendo-se referência ao artigo teórico dos 

autores sobre a capacidade que o indivíduo deve ter de transferir novos conhecimentos às suas 

rotinas de trabalho. 

 

3.3.4 Níveis de Aprendizagem Informal 

 

No tocante ao nível de análise empregado nos estudos examinados, o Quadro 14 

mostra que foi focado, predominantemente, o nível individual (12). A AI no nível do grupo 

foi abordada em 3 artigos e no nível organizacional em 2 deles. Apenas 1 artigo abordou dois 

níveis de aprendizagem concomitantes – individual e organizacional. Já o nível 

interorganizacional foi declarado em apenas um artigo. Os outros três trabalhos classificados 

como “não foi possível identificar” tratam-se de ensaios teóricos cujo objetivo deve ser 

elaborar um trabalho profundo e criativo de reflexão sobre um corpo teórico, envolvendo alto 

nível de organização, de interpretação e de julgamento pessoal. 

 

Quadro 14: Nível de estudos investigados 

Nível de análise Total 

Individual 12 

Grupal 3 

Organizacional 2 

Interorganizacional 1 

Não foi possível identificar 3 

Fonte: dados coletados pelo autor (2014). 

 

Esses resultados mostram que o processo de AI nos artigos examinados tem sido 

tratado a partir de suas características individuais, pois cada pessoa tem suas próprias 

necessidades, motivações, oportunidades e iniciativas que a leva a aprender (MARSICK; 

WATKINS, 2001; CUNNINGHAM; HILLIER, 2013). Esse processo de aprendizagem é 

único em cada pessoa e depende de como o indivíduo constrói seu conhecimento em 
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diferentes situações no trabalho (LE CLUS, 2011). A interação social com os demais colegas 

também tem sua significância no processo de aprendizagem (ERAUT, 2004), contudo o 

controle “do que” e “como” se aprende está nas mãos de cada indivíduo (MARSICK; 

WATKINS, 2001). Mesmo naqueles estudos que focaram outros níveis, observou-se que o 

foco de atenção sempre foi o indivíduo como representante da organização. 

Nos estudos analisados, pode-se observar que foi conferida especial atenção ao nível 

micro-organizacional e às interações dos indivíduos nos pequenos grupos, o que pode sugerir 

que os pesquisadores consideraram o fato de que a AI invoca sempre o indivíduo e, depois, as 

suas interações nos níveis em que está inserido: grupo, intergrupo, organizacional e 

interorganizacional (ANTONELLO; GODOY, 2011). Os estudos remetem, portanto, à 

habilidade de o indivíduo aprender com base em suas experiências, de aprender dos e com 

outros ambientes de trabalho (EASTERBY-SMITH; BURGOYNE; ARAUJO, 2001). 

 

3.3.5 Análise das perspectivas teóricas de Aprendizagem Informal 

 

Embora Godoy e Antonello (2011) tenham desenvolvido seu estudo focando o tema 

aprendizagem organizacional, considerou-se que, dada a proximidade das temáticas, as 

categorias usadas pelas autoras seriam úteis e pertinentes também ao exame da perspectiva 

teórica envolvida nos estudos acerca da AI. O Quadro 15 sintetiza os resultados encontrados. 

Não foi possível classificar 6 trabalhos por se tratarem de ensaios teóricos ou revisões de 

literatura, embora um artigo de revisão de literatura sobre o contexto social da aprendizagem 

de gerentes tenha declarado em seu resumo a opção pela perspectiva psicológica social. 

Também não se encontraram estudos de AI alinhados às perspectivas antropológica, política, 

econômica e histórica. 

 

Quadro 15: Perspectivas teóricas adotadas nos estudos 

Perspectivas teóricas de aprendizagem 
Adoção de uma 

perspectiva 

Adoção de duas ou 

mais perspectivas 

Total 

Psicológica 

Comportamental 1 0 1 

Social 4 2 6 

Aplicada 3 1 4 

Sociológica  1 0 1 

Ciência da Administração 5 1 6 

Não foi possível identificar 6 0 6 

Fonte: dados coletados pelo autor (2014). 

 

Verificou-se que as perspectivas teóricas comumente adotadas nos estudos são a 

Psicológica e a Ciência da Administração. Sob a perspectiva Psicológica estão os trabalhos 
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que acreditam que o processo de aprendizagem é individual porque acontece unicamente na 

mente do indivíduo. Nessa perspectiva, há os estudos que tratam a aprendizagem informal 

como socialmente construída nas relações e interações entre as pessoas – psicológica social – 

e os que adotam a noção de aprendizagem pela experiência e na ação – psicológica aplicada. 

Observa-se que, mesmo os autores Gherardi e Nicolini liderando o número de citações nos 

trabalhos, a aprendizagem ainda é vista por um prisma psicológico e não como algo 

fundamentalmente produzido e reproduzido nas relações sociais. Na perspectiva relacionada à 

Ciência da Administração, destacam-se os trabalhos inspirados nas bases teóricas da 

aprendizagem organizacional de Argyris, Schön e da aprendizagem experiencial de Kolb, que 

destacam que a AO acontece a partir da experiência dos aprendizes sendo refletida na ação.  

 

3.3.6 Paradigmas de pesquisa 

 

O esforço em identificar os paradigmas – declarados ou não – que orientaram as 

pesquisas que tratam do tema AI está apoiado na ideia de que é importante os pesquisadores 

utilizarem metodologias consistentes com suas suposições filosóficas, ontológicas (de como 

ele entende o que é conhecimento), epistemológicas (como ele o identifica) e axiológicas (que 

valores o compõem) (CRESWELL, 2007; GEPHART, 1999). Assim como no trabalho de 

Antonello e Godoy (2009), optou-se por Gephart (1999) e Guba e Lincoln (1994) para a 

tipologia de paradigmas adotada: positivismo e pós-positivismo, interpretacionismo e 

construcionismo e pós-modernismo crítico. 

Para a análise dos paradigmas de pesquisa (Quadro 16), consideraram-se apenas os 

artigos que envolviam pesquisas empíricas – qualitativas, quantitativas e mistas (14). Desses 

14 trabalhos, 8 declararam sua opção pelo paradigma interpretacionista, todos utilizando 

metodologias qualitativas. Os demais seis trabalhos não se declararam positivista ou pós-

positivista, contudo foram assim classsificados porque se valeram de metodologias 

quantitativas cujos objetivos eram testar modelos ou escalas de aprendizagem, classificar e 

comparar estratégias de aprendizagem e estabelecer relações entre variáveis. Um dos 

trabalhos que envolveu pesquisa de métodos mistos foi considerado positivista, pois a etapa 

qualitativa foi exploratória visando à construção do instrumento de coleta de dados utilizado 

na etapa quantitativa. 
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Quadro 16: Paradigmas de pesquisa 

Paradigmas de pesquisa 

Total 
Positivismo 

Pós-

positivismo 
Interpretacionismo 

Pós-

modernismo/crítico 

6   6 

  8  8 

   0 0 

Fonte: dados coletados pelo autor (2014). 

 

 

Para a classificação dos paradigmas, consideraram-se a explicitação dos 

procedimentos metodológicos, a forma de tratamento e apresentação dos resultados, o tipo de 

conhecimento que se pretendia alcançar e os achados efetivamente expressos de acordo com 

os objetivos da pesquisa. 

 

3.3.7 Tipos de pesquisa 

 

Dos 21 documentos analisados, doze declararam o tipo de pesquisa adotado. Os 

restantes foram classificados a partir da leitura dos procedimentos metodológicos e/ou da 

forma como os autores apresentaram os dados ou informações levantadas e discutiram os 

resultados (Quadro 17). 

 

Quadro 17: Tipos de pesquisa 

Tipos de pesquisa Total 

Revisão de literatura 3 

Ensaio teórico 4 

Pesquisa quantitativa 
Survey 2 

Correlacional 1 

Pesquisa qualitativa 

Análise do discurso 1 

Estudo de caso 1 

Estudo qualitativo básico ou genérico 3 

Fenomenologia 2 

História de vida 1 

Narrativa 1 

Pesquisa mista  Survey + entrevistas 2 

Fonte: dados coletados pelo autor (2014). 

 

 

Assim como Godoy e Antonello (2011) encontraram em seu estudo sobre 

aprendizagem organizacional, a metodologia qualitativa é a predominante no estudo da AI, 

principalmente os estudos qualitativos básicos ou genéricos (MERRIAM, 1998). Dos nove 

trabalhos qualitativos, oito declararam o tipo de pesquisa. O único que não declarava trazia o 

tipo de pesquisa no título ao empregar Histórias de Vida para estudar Aprendizagem Informal 

de gerentes. A leitura dos artigos também permite afirmar haver coerência entre os tipos de 
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pesquisa qualitativos declarados e o paradigma interpretacionista (declarado ou induzido).  

Três pesquisas qualitativas foram classificadas como estudos qualitativos básicos ou 

genéricos. Essa denominação é adotada por Merriam (1998) para referir-se aos estudos que 

têm como objetivo “descobrir e compreender um fenômeno, um processo, ou as perspectivas 

e visão de mundo das pessoas nele envolvidas” contendo as características essenciais da 

metodologia qualitativa sem, no entanto, apresentar todos os requisitos que possibilitariam o 

seu enquadramento como um estudo de caso, estudo etnográfico, etnometodologia, grounded 

theory, ou qualquer outra modalidade específica. Dentre as modalidades específicas de 

pesquisa qualitativa foram encontrados dois trabalhos de caráter fenomenológico, um estudo 

de caso, uma história de vida, uma pesquisa com foco na análise do discurso e uma com foco 

na análise de narrativas. Não foram encontradas pesquisas etnográficas, pesquisa-ação e 

pesquisa documental que também estavam presentes no estudo de Godoy e Antonello (2011). 

É importante ainda destacar que sete trabalhos – o que corresponde a um terço da 

produção analisada – não envolveram pesquisa de campo trazendo discussões de natureza 

teórica e de revisão da literatura. 

 

3.3.8 Natureza do estudo  

 

Para classificar os artigos encontrados de acordo com sua natureza, usaram-se as 

quatro categorias propostas por Godoy e Antonello (2011), como mostra o Quadro 18. Dos 

vinte e um trabalhos que tratavam a AI, onze declararam sua questão de pesquisa, o que 

ajudou na classificação dos trabalhos. A natureza do estudo dos demais artigos foi inferida por 

meio de leitura integral do trabalho, observando-se a questão de pesquisa e a sua relação com 

o tipo de pesquisa, com os objetivos e com os métodos usados para atingi-los. 

Como as categorias acerca da natureza do estudo não são excludentes, o total 

apresentado no quadro abaixo não corresponde ao total dos artigos. Assim, vale a pena 

destacar que um dos estudos que se valeu do método misto tinha como objetivo classificar e, 

posteriormente, descrever os resultados. A predominância de trabalhos cuja natureza é 

descrever e narrar ilustra a tendência do campo de Aprendizagem Informal de desenvolver 

trabalhos usando metodologias predominantemente qualitativas. 

 

 

 

 

 



60 

Quadro 18: Natureza do estudo 

Natureza do estudo Total 

Disseminação/divulgação/elaboração teórica: Estudos que têm como objetivo disseminar, divulgar e 

organizar o conhecimento existente (como nas revisões de literatura), e aqueles que usam o 

conhecimento existente para elaborar trabalho profundo e criativo de reflexão sobre um corpo teórico, 

envolvendo alto nível de organização, de interpretação e de julgamento pessoal (como esperado nos 

ensaios teóricos). 

6 

Descrever/narrar: Estudos que descrevem, a partir de dados e/ou informações coletados na realidade, 

as características de uma determinada população ou fenômeno humano e social. Englobam estudos 

cujo interesse fundamental é identificar as características, opiniões, percepções, atitudes e/ou crenças 

de um determinado grupo (indivíduos e/ou empresas). Geralmente são organizados adotando o 

formato de uma survey ou de uma pesquisa qualitativa. 

10 

Testar/verificar: Estudos que testam ou verificam teorias, modelos, 

hipóteses, pressupostos e conceitos/construtos. Estudos desta natureza 

podem ser encontrados nas pesquisas quantitativas organizadas em formatos 

que envolvem teste de hipóteses e de modelos, e nos estudos de caso. 

Teorias/modelos 1 

Hipóteses 2 

Conceitos/construtos 0 

Premissas/pressupostos 2 

Desenvolver/gerar: Estudos cujo objetivo fundamental é desenvolver ou 

gerar teorias, modelos, hipóteses e conceitos/construtos. 

Teorias/modelos 1 

Conceitos/construtos 0 

Fonte: dados coletados pelo autor (2014). 

 

 

3.3.9 Amostra e/ou sujeitos pesquisados 

 

Para esta análise, consideraram-se somente os trabalhos com pesquisa empírica (14). 

A maior parte dos estudos explicitou de forma clara o universo, a população, a descrição da 

amostra e dos sujeitos de pesquisa. 

Quanto à pessoa/função/categoria, ainda há uma sutil preferência pelos sujeitos que 

ocupam função gerencial nas organizações (7), sejam elas públicas, privadas ou do terceiro 

setor. Os demais trabalhos foram realizados com funcionários que não ocupam função de 

representação organizacional (5), como funcionários das mais diversas áreas dentro de 

organizações como tecnologia, industrial, administrativo, educação, atendimento e 

alimentação. Dois trabalhos tiveram como foco de estudo a organização, porém um deles – 

desenvolvido a partir de história de vida – focou um indivíduo como representante daquela 

organização. 

 

Quadro 19: Segmento de atuação da amostra e/ou sujeitos pesquisados 

Segmento de atuação dos sujeitos Total 

Setor público Serviços 4 

Setor privado Industrial 1 

 Serviços 6 

 Agropecuário 0 

ONGs 1 

Cooperativa de Agronegócio 1 

Multissegmentário 1 

Fonte: dados coletados pelo autor (2014). 
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Como mostra o Quadro 19, os estudos de AI ainda estão focados nos segmento 

privados, o que também foi registrado por Godoy e Antonello (2011) em seu trabalho sobre 

Aprendizagem Organizacional, no qual houve diferença de 50% com relação ao número de 

estudos no setor privado e no público.  

 

3.3.10 Principais achados/resultados 

 

Esta seção sistematiza os achados/resultados dos estudos analisados verificando se 

esses achados/resultados são coerentes ou não com os objetivos explicitados. 

Os estudos que buscam compreender que sentido os indivíduos dão ao seu trabalho, 

em que medida as organizações apoiam a aprendizagem que ocorre no seu interior e as 

consequentes formas pelas quais aprendem estão focados, principalmente, em identificar 

quais são os processos de AI. Os resultados identificam a predominância dos processos 

informais de aprendizagem no cotidiano laboral, o que gera uma lista extensa de atividades e 

dinâmicas que ocorrem informalmente no dia-a-dia, no contato com colegas e chefes, pela 

observação, improvisação, em conversas com pessoas julgadas mais sábias ou experientes, 

com a prática, com a experiência, com a interação e a reflexão nos processos de 

aprendizagem. Também afirmam que os processos de AI são diferentes de acordo com as 

funções que o indivíduo desempenha no grupo, dependem dos contextos nos quais as 

organizações estão inseridas e, principalmente, pelo sentido que o indivíduo dá ao seu 

trabalho, pois a compreensão do significado que cada um tem do trabalho é o sustentáculo 

para os processos de aprendizagem.  

Mesmo os trabalhos os quais apontaram que a aprendizagem inicial de um indivíduo 

no trabalho é vista como um produto resultante de uma atividade formalmente estruturada, 

como cursos preparatórios e treinamentos, afirmam que a continuidade da aprendizagem, após 

esta experiência formal, dá-se como um processo informal no convívio com os demais do 

mesmo grupo, na vivência de práticas profissionais coletivas, no pertencimento a 

comunidades de prática, no enfrentamento de situações inéditas e no refletir sobre as práticas 

individuais e coletivas, mostrando, assim, que a aprendizagem não é um processo linear, mas 

multifacetado. 

Os achados/resultados dos estudos cuja preocupação é identificar e descrever os 

processos de aprendizagem sob uma ou mais abordagens da AI, de acordo com os diversos 

sinônimos apresentados por Marsick e Watkins (2001), destacam a aprendizagem baseada na 

prática e o seu contexto sustentada, principalmente, na literatura sobre aprendizagem situada, 
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a qual não acontece somente em comunidades de prática. Características como a participação 

periférica legitimada devem ser fomentadas para que a cultura da aprendizagem se propague. 

No nível organizacional, o conhecimento obtido pela experiência de uma empresa em 

mercados externos pode oferecer vantagens que refletem no desempenho de suas subsidiárias 

e um contexto para interpretar mercados, para aumentar o conhecimento sobre clientes, 

fornecedores, concorrência, governos, normas e valores institucionais permitindo novas 

oportunidades de negócio e reduzindo a incerteza.   

Os estudos que investigam o processo de AI de indivíduos que desenvolvem funções 

gerenciais, visando identificar como os gerentes aprendem, ressaltaram, além dos processos 

de aprendizagem já mencionados anteriormente nesta seção, as experiências vividas fora do 

contexto profissional e os valores aprendidos em família e na escola como influenciadores do 

conteúdo e do processo de aprendizagem gerencial. Consideram, ainda, de extrema relevância 

a busca de elementos do passado histórico do indivíduo para compreender os processos que se 

desenrolam no presente. Por sua vez, os achados dos estudos dos processos de aprendizagem 

informal nos indivíduos que não ocupam função gerencial remeteram ao conceito de 

aprendizagem situada e aos conceitos de participação, identidade, prática e a dinâmica entre 

eles. O processo de aprendizagem informal que mais se destacou foi o de ajuda interpessoal. 

Os achados dos estudos que se preocuparam em perceber como o contexto social 

influencia os processos de aprendizagem do indivíduo e quais são esses processos apontam 

para a forte influência de um contexto de participação social nas práticas cotidianas no 

trabalho, como esse ambiente contribui com o desenvolvimento das competências do 

indivíduo e que a aprendizagem não é um fenômeno individual, mas coletivo e que ocorre a 

partir das interações sociais.  

Um dos artigos da categoria de estudos que descrevem, analisam e discutem novas 

formas de se abordar e pesquisar a AI identificou a história de vida como estratégia 

metodológica qualitativa capaz de captar as diversas dimensões e influências envolvidas 

simultaneamente na aprendizagem dos indivíduos, contribuindo no resgate da valorização 

humana e trazendo entendimentos de fenômenos coletivos a partir de relatos de vivências e 

experiências pessoais. Os demais artigos advertem que os saberes produzidos na academia são 

divulgados como superiores aos saberes práticos e que o conhecimento adquirido na prática é 

visto de forma pejorativa; porém, a aprendizagem na prática, a aprendizagem como prática e a 

visão alternativa, que enfatiza o ensaiar, são aspectos chave da aprendizagem. 

Por fim, embora só tenha havido um estudo que abordasse a função e o impacto dos 

sentimentos dos indivíduos na aprendizagem informal, os resultados indicaram que erro 
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profissional, revés na carreira e trauma pessoal são os sofrimentos emocionais que mais 

afetam a aprendizagem dos funcionários. Outro trabalho apontou o sofrimento como um 

processo de aprendizagem na carreira gerencial.  

Conclui-se que os achados/resultados dos estudos levantados responderam aos 

objetivos propostos pelos autores dos trabalhos o que facilitou o agrupamento das conclusões 

apresentadas pelos pesquisadores. No entanto, verificou-se a discussão de muitos 

achados/resultados que não foram pensados a priori, porém que não foram descartados. 

 

3.3.11 Dados de contexto: pesquisadores e grupos de pesquisa 

 

Fez-se a análise dos dados dos pesquisadores preocupando-se em obter os resultados 

esquematizados por região, estado, universidade e programas de pós-graduação aos quais 

poderiam estar vinculados (Quadro 20). 

 

Quadro 20: Dados de contexto 

Região Estado Programa/Instituição Total 

Sul 
Rio Grande do Sul 

PPGA da UFRGS 8 

20 

PPG-Agronegócios/CEPAN/UFRGS 1 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Estratégia e 

Inovação da PUC-RS 

1 

Faculdade de Administração do Grupo Educacional 

Unificado 

1 

UFSM 6 

Santa Catarina UFSC 3 

Sudeste 

Minas Gerais 

UFMG 1 

14 

CEPEAD/UFMG 2 

UFU 1 

FUNCESI 1 

PPGA da UFLA 3 

UFVJM 1 

Rio de Janeiro UFRRJ 1 

São Paulo 

PPGA da UPM 1 

FGV/SP 2 

FEA/USP 1 

Nordeste 

Paraíba PPGA da UFPB 3 

8 
Pernambuco 

UFPE 2 

FACIPE 1 

Ceará UNIFOR 1 

Rio Grande do Norte Universidade Potiguar 1 

Centro-

Oeste 
Distrito Federal 

PPGA da UnB 2 

07 
PPG em Psicologia da Univ. Salgado de Oliveira 1 

PPG em Psicologia da UnB 1 

Instituto de Psicologia/UnB 3 

Norte Amazonas UFAM/FES/DA 1 1 

Fonte: dados coletados pelo autor (2014). 

 

Assim, identificou-se que os pesquisadores que investigam AI no Brasil concentram-
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se, predominantemente, no estado do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, seguido pelo 

Distrito Federal e pelo estado de São Paulo. Contudo, ao analisar essa produção baseada nos 

temas de estudo e abordagem paradigmática, notaram-se dois grupos com temáticas alinhadas 

no campo: PPGA da UFRGS e PPG em Psicologia da UnB juntamente com demais 

pesquisadores do seu Instituto de Psicologia.  

No primeiro, destacam-se as pesquisas interacionistas centradas nos processos de 

aprendizagem gerenciais e não gerenciais no trabalho O segundo grupo, concentra seus 

estudos numa abordagem pós-positivista com pesquisas quantitativas ou multimétodos cujos 

temas são o suporte e o apoio à aprendizagem e as estratégias cognitivas de aprendizagem. 

Embora, quantitativamente, autores do estado de Minas Gerais sejam relevantes, seus 

estudos não indicam a constituição de um núcleo já estabelecido de estudos na área de AI. São 

estudos isolados com temáticas que variam dos saberes administrativos e gerenciais aos 

processos de aprendizagem informais, na prática, no local de trabalho e aprendizagem de 

adultos. A mesma tendência é observada nos estudos dos autores de instituições do estado de 

São Paulo, somando-se às temáticas já mencionadas os estudos de aprendizagem informal e 

desenvolvimento de competências e de áreas relacionadas à educação.  

Dessa forma, não há evidências de formação de redes de pesquisadores que estejam 

focando o tema no Brasil, apenas um conjunto de publicações isoladas associadas a 

determinados programas de pós-graduação e seus egressos. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção, esclarecem-se o tipo de pesquisa, sua abordagem ontológico-

epistemológica e o processo de pesquisa, com a proposição do instrumento de coleta de 

dados, definição dos participantes e a estratégia de análise dos dados, a fim de se garantir 

pertinência em função dos objetivos da investigação. 

 

 

4.1 Tipo de Pesquisa: articulação da Pesquisa Qualitativa e o Interacionismo Simbólico 

 

Relembrando, o objetivo geral desta investigação é compreender como ocorrem as 

experiências de aprendizagem vivenciadas pelos funcionários técnico-administrativos da 

Faculdade de Odontologia de Araçatuba/UNESP em seus locais de trabalho. 

Tendo em vista alcançar esse objetivo, a pesquisa utiliza a metodologia qualitativa, 

pois busca realizar uma descrição e interpretação das intenções e dos significados que os 

atores revelam, baseada na visão de que a realidade é construída pela interação de indivíduos 

com o seu mundo social (MERRIAM, 1998). 

Ao optar pela metodologia qualitativa, o pesquisador parte da ideia de que a 

realidade é socialmente construída por meio do relacionamento íntimo entre pesquisador e seu 

objeto de estudo, procurando-se respostas a questões que envolvem processos a partir dos 

quais experiências sociais são criadas, vivenciadas e adquirem algum significado. Assim, o 

papel do pesquisador é captar significados que permeiam a cultura a partir da ótica daqueles 

que dela participam (GODOY, 2013). 

As metodologias qualitativas emergem do paradigma interpretacionista 

(CRESWELL, 2007), o qual tem suas origens nas ideias do Interacionismo Simbólico. De 

acordo com Godoy (2013), as três premissas fundamentais dessa tradição de se fazer pesquisa 

em ciências sociais são: (a) os seres humanos agem em direção às coisas a partir dos 

significados que tais coisas têm para eles; (b) os significados que os seres humanos atribuem 

às coisas provêm das interações sociais que eles mantêm com seus semelhantes, originárias 

dos processos interativos que ocorrem entre as pessoas; (c) esses significados são controlados 

e modificados por um processo interpretativo utilizado pela pessoa ao tratar com as coisas 

com as quais ela mantém contato no mundo empírico. 
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Flick (2009) explica que a consequência dessas três premissas é que as diferentes 

maneiras pelas quais os indivíduos revestem de significado os objetos, os eventos e as 

experiências formam o ponto de partida central para a pesquisa sob essa abordagem. Por isso, 

os pesquisadores precisam enxergar o mundo pelo ângulo dos sujeitos que estudam, 

"colocando-se, efetivamente, no papel do outro" (GODOY, 2013, p.41). 

Quanto ao tipo de pesquisa, optou-se pelo que se intitula estudo qualitativo 

interpretativo básico, o qual está interessado em como as pessoas interpretam suas 

experiências, como elas constroem seus mundos e quais significados atribuem a suas 

experiências (MERRIAM, 1998).  

Este estudo apresenta as características-chave que Godoy (2005) estabelece como 

necessárias à pesquisa qualitativa. Primeiro, o pesquisador está interessado em compreender 

quais os significados que os participantes atribuem ao fenômeno em estudo. Segundo, o 

pesquisador é o principal instrumento de coleta e análise de dados. Terceiro, o estudoconsiste 

num relato descritivo, detalhado e rico dos resultados da pesquisa e do que o pesquisador 

aprendeu sobre o fenômeno. 

Portanto, a escolha pelo método qualitativo e pelo estudo qualitativo básico, apoiada 

numa postura epistemológica interpretacionista e interacionista, parece adequada para 

compreender os processos informais que indivíduos utilizam para aprender suas tarefas 

profissionais no ambiente de trabalho, bem como a influência do contexto neste tipo de 

aprendizagem. Considera-se aqui que aprender é participar de processos sociais e interagir 

com eles; e que o indivíduo tanto produz quanto é produto do contexto organizacional. 

 

4.2 Negociação e permissão de acesso ao campo 

 

A escolha da Faculdade de Odontologia de Araçatuba/UNESP como campo de estudo 

foi proposital, já que o pesquisador faz parte do seu quadro funcional. 

A autorização para a realização da pesquisa foi obtida por meio de conversa formal 

com a Diretora da Faculdade, Professora Doutora Ana Maria Pires Soubhia. Devidamente 

informada sobre os objetivos pessoais do pesquisador em desenvolver sua dissertação de 

mestrado, o pesquisador a inteirou sobre a natureza da pesquisa; quem seriam seus 

participantes; quais os procedimentos de obtenção de informações (entrevistas); riscos e 

desconfortos de acordo com a Resolução nº. 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde, a qual 

estabelece critérios de ética em pesquisa com seres humanos; confidencialidade e benefícios.  
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Apesar de a confidencialidade das informações obtidas ser garantida, conseguiu-se 

autorização para expor e fazer uso do nome da Faculdade a fim de que o trabalho qualitativo e 

a abordagem interpretacionista não se descaracterizem. Um documento a esse respeito foi 

devidamente datado e assinado pela senhora Diretora (Apêndice B). A senhora Diretora 

também garantiu que, se preciso, enviaria, do seu próprio e-mail organizacional, uma 

mensagem eletrônica aos diretores de divisões técnicas e supervisores de seção informando-os 

sobre os objetivos da pesquisa e autorizando o livre acesso a quaisquer instalações da 

Faculdade quando da necessidade de se realizarem as entrevistas. Porém, o acesso e a 

receptividade foram tranquilos e não houve necessidade dessa intervenção.  

 

4.3 Estratégia de coleta de dados e definição dos sujeitos de pesquisa 

 

A coleta de informações usou como instrumento um roteiro para entrevistas 

semiestruturado, pois a expectativa é que os pontos de vista dos participantes da pesquisa 

sejam expressos em uma situação de entrevista com um planejamento aberto (FLICK, 2009), 

na qual as informações fossem construídas num processo dialógico entre entrevistado e 

entrevistador (conforme roteiro de entrevista que consta do Apêndice A). 

O roteiro da entrevista foi organizado em função dos objetivos do estudo. Realizou-se 

um pré-teste do roteiro com quatro sujeitos. Desse pré-teste, houve alteração na ordem dos 

blocos de questões. O bloco de questão referente à descrição do trabalho foi utilizado como 

questões follow-up, ou seja, questões utilizadas em vários momentos do diálogo para extrair 

informações mais profundas, para solicitar confirmação de pontos de vista ou para 

redirecionar o curso da entrevista para o problema de pesquisa. Dessa forma, iniciaram-se as 

entrevistas pelo bloco de questões “Trajetória de aprendizagem no trabalho” e, conforme o 

sujeito contava sua trajetória laboral e consequentes mudanças de funções, usavam-se as 

questões follow-up propostas e completavam-se as questões sócio-demográficas e funcionais 

do sujeito de pesquisa que constam no início do roteiro. A discussão entre funcionários 

novatos e experientes surgiu espontaneamente desde a primeira entrevista. Embora não se 

tenha incluído uma questão direta sobre a temática, o pesquisador suscitou a discussão nas 

poucas entrevistas em que o assunto não foi abordado, já que as informações poderiam 

contribuir sobremaneira em diversos aspectos da pesquisa. 

De acordo com Flick (2009), o conhecimento do campo de estudo e das rotinas de 

trabalho pode fazer com que o pesquisador não reflita mais sobre essas ações. Portanto, 

sugere-se que o pesquisador assuma e mantenha uma perspectiva de outsider, isto é, de 
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dúvida em relação a qualquer tipo de evidência social; ou de insider, compreender o ponto de 

vista do indivíduo ou os princípios organizacionais dos grupos sociais a partir da perspectiva 

de um membro. Assim, deverá haver sempre por parte do pesquisador um exercício constante 

entre familiaridade e estranhamento e entre proximidade e distanciamento do campo de 

estudo, alternando sua postura ora como outsider, para garantir reflexão sobre as ações já 

conhecidas e obter novas nuanças da realidade social investigada; ora como insider, para 

conseguir descrever a realidade organizacional a partir da ótica do membro daquele mundo 

social. 

Essa difícil prática de alternância de papéis insider e outsider foi conduzida pelo 

pesquisador em diversas ocasiões. A primeira aconteceu sempre no início das entrevistas, 

quando cada funcionário recebeu duas vias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE – do qual constavam os objetivos da pesquisa e garantia ao sujeito de pesquisa, 

principalmente, a confidencialidade das informações fornecidas. As duas vias foram assinadas 

pelo pesquisador e pelo sujeito, ficando uma via em poder de cada uma das partes (Apêndice 

C). Nesse momento, esclarecia-se que o pesquisador abandonava o papel de colega de 

trabalho e assumia o papel de pesquisador; portanto, qualquer pergunta cuja resposta pudesse 

soar evidente como “o que você faz aqui?” ou “com quem você aprendeu seu trabalho?” 

deveria ser respondida sem estranhamento. 

Também, no decorrer das entrevistas, solicitou-se melhor descrição ou 

aprofundamento de qualquer evento ou pontos de vista que soassem comum ou conhecido ao 

pesquisador, principalmente quando o sujeito interrompia a sua própria fala com frases “ah, 

você sabe que é assim”, “você conhece”. 

Todos os contatos com os entrevistados foram feitos pessoalmente, com antecedência, 

muito embora a disponibilidade para a entrevista não foi fácil. Em diversas ocasiões, os 

entrevistados sugeriram que o pesquisador ficasse disponível durante as 8 horas do expediente 

normal do trabalho para que a entrevista acontecesse a qualquer momento, dada a dificuldade 

de se parar o trabalho. Todas as entrevistas aconteceram no ambiente natural de trabalho do 

entrevistado, ou seja, na sua própria sala ou próximo a ela, para que o entrevistado se sentisse 

à vontade, mais cômodo e seguro, possibilitando assim que o entrevistador os observasse no 

contexto social deles. Foi solicitada também permissão para gravação dos dados em gravador 

digital portátil. Nenhum sujeito se opôs à solicitação. 

As entrevistas aconteceram de forma espontânea e, em sua maioria, em clima 

agradável. Houve momentos em que se notou muita tensão de entrevistados, chegando um 

deles ao pranto,quando o pesquisador abordou questões sobre experiências boas e ruins no 
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ambiente laboral, clima organizacional e suas expectativas de trabalho diante do cenário atual. 

As entrevistas duraram em média quarenta e cinco minutos, totalizando 11 horas e 51minutos 

de gravação. 

No total, foram entrevistados 16 servidores técnico-administrativos das Divisões 

Técnicas Administrativa e Acadêmica, lotados em suas respectivas seções da Faculdade de 

Odontologia do Câmpus de Araçatuba. A escolha das Divisões Técnicas Administrativa e 

Acadêmica se deu pelo fato de essas unidades organizacionais serem as únicas diretorias 

técnicas da FOA/UNESP. As demais diretorias só possuem status de diretoria, porém são 

serviços técnicos. Também se deu pela proximidade de relacionamento entre entrevistado e 

entrevistador para se evitar fatores inibidores como falta de tempo, problemas com agenda, a 

etiqueta ou a ameaça do eu, ou seja, o temor de que a informação dada volte contra si 

(GODOI; MATTOS, 2007). Ademais, como sugere Flick (2009), optou-se por funcionários 

de diferentes seções e com maior e menor tempo de trabalho na instituição, que fossem 

capazes de refletir sobre sua experiência e verbalizá-la, garantindo variedade de casos e 

experiências para que seus discursos ampliassem o alcance dos resultados até que novas ideias 

ou perspectivas não fossem mais encontradas. Esclarece-se que algumas seções não possuem 

em seu quadro a função de assistente-administrativo, o que impossibilitou sua escolha para a 

pesquisa. 

Assim, foram entrevistados 9 servidores da Divisão Técnica Acadêmica/DTA, 

distribuídos em 3 diferentes seções (2 da própria Divisão Técnica Acadêmica/DTA, 2 da 

Seção Técnica Acadêmica/STA, 3 da Seção Técnica de Graduação/STG e 2 da Seção Técnica 

de Pós-Graduação/STPG), e 7 servidores da Divisão Técnica Administrativa/DTAd, 

distribuídos em 4 diferentes seções (1 da Divisão Técnica Administrativa/DTAd, 3 da Seção 

Técnica de Materiais/STM, 1 da Seção Técnica de Finanças/STF, 1 da Seção Técnica de 

Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos/STDARH e 1 da Seção Técnica de 

Comunicações/STCom), conforme figura 6. 
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Figura 6: Localização dos sujeitos de pesquisa no organograma da FOA/UNESP 

Fonte: elaborado pelo autor (2014). 

 

Para permitir a identificação do sujeito, porém para evitar que seu discurso revele sua 

identidade ou coloque em risco a confidencialidade das informações prestadas, optou-se por 

omitir a sua seção de origem e valer-se da letra “S” de “sujeito” e das letras “E” ou “N” para 

“experiente” ou “novato”. 

 

4.4 Perfil dos Entrevistados 

 

Algumas informações do perfil social, demográfico e funcional dos sujeitos da 

pesquisa são apresentadas no Quadro 21. 
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Quadro 21: Caracterização dos sujeitos de pesquisa 

 
Sujeito Sexo Idade Escolaridade Cargo 

Tempo na 

organização  

E
X

P
E

R
IE

N
T

E
S

 SE1 F 55 Especialização Assistente Técnico Administrativo I 29 anos 

SE2 F 49 Graduação Assistente Administrativo II 25 anos 

SE3 F 54 Especialização Assistente Técnico Administrativo I 34 anos 

SE4 F 62 Especialização Assistente Administrativo II 20 anos 

SE5 F 49 Especialização Assistente Administrativo II 29 anos 

SE6 M 51 Graduação Assistente Administrativo II 31 anos 

SE7 F 44 Especialização Assistente Administrativo II 20 anos 

SE8 F 49 Graduação Assistente Administrativo II 25 anos 

N
O

V
A

T
O

S
 

SN1 F 46 Graduação Assistente Administrativo II 2 anos 

SN2 F 32 Especialização Assistente Administrativo II 2 anos 

SN3 F 44 Graduação Assistente Administrativo II 2 anos 

SN4 F 28 Especialização Assistente Administrativo II 3 anos 

SN5 F 32 Especialização Assistente Administrativo II 3 anos 

SN6 F 27 Especialização Assistente Administrativo II 5 anos 

SN7 M 30 Graduação Assistente Administrativo II 3 anos 

SN8 F 54 Graduação Assistente Administrativo II 3 anos 

 

 
Sujeito 

Trajetória antes da FOA/UNESP Regime de 

trabalho  Público Anos Privado Anos 

E
X

P
E

R
IE

N
T

E
S

 SE1 - - X 10 Estatutário 

SE2 - - X 01 Estatutário 

SE3 - - X 01 Estatutário 

SE4 - - X 17 Estatutário 

SE5 - - - - Estatutário 

SE6 - - X 02 Estatutário 

SE7 X 1,5 - - Estatutário 

SE8 - - X 04 Estatutário 

N
O

V
A

T
O

S
 

SN1 - - X 15 Celetista 

SN2 X 05 - - Celetista 

SN3 - - X 26 Celetista 

SN4 X 02 - - Celetista 

SN5 - - X 04 Celetista 

SN6 - - X 01 Celetista 

SN7 X 03 - - Celetista 

SN8 X 23 X 7 Celetista 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados primários (2014). 

 

As Divisões Técnicas Acadêmica e Administrativa têm um total de 70 funcionários, 

sendo 46 técnicos-administrativos, dos quais 19 são homens. Na DTA somente 3 dos 14 

técnicos-administrativos são homens. Portanto, há predominância do sexo feminino no 

ambiente de trabalho estudado. 

O grau de escolaridade exigido é médio ou superior, dependendo da função que o 

funcionário ocupa. No entanto, em 2008 foi aprovado o plano de carreira dos servidores da 

UNESP, o qual provê 5% de aumento salarial para cada escolaridade alcançada, o que ajuda a 

justificar a titulação de especialista dos funcionários. 

Outro fator que merece atenção é a diferença de tempo de serviço na organização. A 

média dos experientes é de 26,6 anos, ao passo que os novatos têm 2,9 anos de trabalho na 

FOA/UNESP. Dois fatores contribuíram para tal fato: o primeiro é a grande quantidade de 
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aposentadorias que estão acontecendo na universidade nos últimos anos; o segundo foi a 

criação da Faculdade de Medicina Veterinária de Araçatuba, em 2011, o que demandou que 

muitos funcionários, antes da FOA, fossem transferidos para a nova unidade e a contratação 

urgente de novos.Como esse é o dado que mais diferencia os sujeitos, optou-se pela 

organização dos sujeitos em experientes e novatos como uma forma de evidenciar a diferença 

de tempo de serviço na organização e não que seja objetivo desta pesquisa compará-los nos 

resultados obtidos, até porque os resultados não evidenciaram dessemelhanças que 

justificassem a comparação.  

Sobre a trajetória laboral antes de se assumir o cargo na FOA/UNESP, pode-se afirmar 

que os sujeitos que têm mais tempo de casa trabalharam majoritariamente na iniciativa 

privada, enquanto que entre aqueles que têm menos tempo de casa, 4 já ocupavam cargos 

públicos e foram novamente aprovados em concurso, desta vez para a FOA/UNESP. 

A próxima seção explicará o processo de análise das informações das entrevistas. 

 

4.5 Estratégia de Análise das Informações Coletadas 

 

A análise dos dados é um processo que consiste na detecção de unidades de 

significado num texto e no estudo das relações entre elas e em relação ao todo (FLORES, 

1994). Para nortear esse processo, optou-se pela estratégia de análise de dados qualitativos 

proposta por Flores (1994). Javier Gil Flores é espanhol e pesquisador na área de Educação do 

Departamento de Métodos de Pesquisa e Diagnóstico em Educação da Universidade de 

Sevilha. Em seu livro “Análisis de Datos Cualitativos: aplicaciones a la investigación 

educativa”, de 1994, sem tradução ao português, descreve detalhadamente um conjunto de 

procedimentos interpretativos para a categorização de dados qualitativos textuais. Para este 

autor os procedimentos de análise de dados são interpretativos quando não recorrem a 

técnicas estatísticas e partem do pressuposto de que a realidade social é subjetiva, múltipla, 

instável, resultado de uma construção dos participantes da pesquisa mediante a sua interação 

com outros membros da sociedade. Assim, a interpretação dos dados qualitativos sugere um 

entendimento da realidade tal e como é percebida pelos próprios participantes. 

O processo geral de análise de dados qualitativos proposto por Flores (1994) é 

formado pelas atividades de redução dos dados, apresentação dos dados e formulação de 

conclusões, conforme consta da Figura 7. 
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Figura 7– Processo geral de análise de dados qualitativos de Flores 

Fonte: adaptado de Flores (1994, p. 46). 

 

Após a transcrição das 16 entrevistas realizadas, todas foram salvas em documento-

texto sem formatação e exportadas para o software WEFT-QDA. Esse programa tem 

característica open source, isto é, livre para uso e atualizações, e permite análise de dados 

qualitativos. Contudo, conforme Flick (2009) explica as características e tipo de uso de 

softwares para análise de dados, usou-se o WEFT-QDA somente para gerenciar bases 

textuais, administrar, procurar, classificar e ordenar trechos de textos das entrevistas, isto é, 

para separar os elementos ou unidades de sentido propostos pelo processo de categorização de 

Flores (1994) e não para analisar de qualquer forma os dados obtidos. 

Dessa forma, nesta fase de redução dos dados, identificaram-se todas as situações, 

contextos, atividades, acontecimentos, exemplos e opiniões estruturadas em palavras, orações 

ou períodos inteiros encontrados nas entrevistas e que tinham relação com os objetivos da 

pesquisa. Quando se encontrava significação em um determinado elemento, este era 

codificado, processo o qual é descrito por Flores (1994) como uma operação concreta na qual 

se coloca em cada unidade estabelecida um determinado código próprio da categoria em que 

se inclui o elemento. O pesquisador sempre se perguntava qual categoria poderia indicar 

aquele determinado incidente e lhe atribuía um código. 

Flores (1994) utiliza sempre códigos compostos de três letras maiúsculas e que 

possam, facilmente, lembrar o pesquisador sobre o significado daquele elemento. No entanto, 

há muita dificuldade em trabalhar com códigos de somente três letras, pois a lista de códigos 

Redução 
dos dados 

•Separação do texto em elementos 

•Identificação e classificação de 
elementos 

•Agrupamento  

Disposição  
dos dados 

•Transformação e apresentação 

Formulação 
de 

conclusões 

•Processo para gerar conclusões 

•Verificação das conclusões 
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que se gera é sempre demasiado extensa, o que pode prejudicar a memorização dos 

significados dos códigos. Dessa forma, optou-se por criar não uma sigla, senão um rótulo 

mais extenso para cada categoria. Por isso, o cuidado em se referir à estratégia de Flores 

(1994) como uma estratégia adaptada do modelo proposto pelo autor. 

A sigla atribuída por Flores (1994) representa uma categoria, um conjunto de 

elementos de mesma temática identificados com o mesmo código, ou rótulo. O software 

auxilia justamente neste processo de recuperação dos dados, quando ao se clicar sobre o 

trecho marcado na entrevista, o software automaticamente remete o pesquisador à categoria 

na qual o trecho foi incluído e vice-versa. 

Algumas categorias foram definidas a priori baseadas no referencial teórico e no 

roteiro de entrevistas propostos; outras, confirmadas durante a categorização das informações. 

No entanto, algumas informações encontradas nas entrevistas sugeriram a definição de 

"Relação novatos versus experientes" como uma categoria a posteriori. 

Uma vez identificadas as categorias, definiram-se as metacategorias, ou categorias 

maiores nas quais se pudessem agrupar as categorias criadas que tivessem o mesmo tema ou 

alguma relação de significado entre elas. Esse processo deu origem a um sistema de 

categorias. Assim, para ilustrar a fase de transformação e disposição dos dados, identificaram-

se16 categorias e 13 subcategorias que ajudam a explicar o problema de pesquisa, sendo que 

15 categorias puderam ser agrupadas em 3 metacategorias. 

A Figura 8representa graficamente o sistema de categorias que explica como os 

funcionários técnico-administrativos de uma faculdade pública vivenciam a experiência da 

aprendizagem no exercício de suas tarefas profissionais desenvolvidas no local de trabalho. 
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Figura 8 – Sistema de categorias para o problema de pesquisa proposto 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados primários (2014) com base em Flores (1994).
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Dando continuidade ao processo de disposição de dados, apresentam-se as 

metacategorias, categorias e suas subcategorias devidamente rotuladas e com breve 

explicação do seu conteúdo. 

 

Quadro 22 – Descrição do sistema de categorias criado para esta pesquisa 

Metacategoria: Trajetória 

 Experiências pessoais de formação acadêmica e profissionais em empregos 

anteriores vivenciadas antes do ingresso no serviço público; fatores que 

motivaram a entrada na FOA/UNESP e descrição de quais conhecimentos 

adquiridos anteriormente foram considerados pela FOA/UNESP. 

Código da categoria Definição da categoria 

Trajetória laboral Histórico dos vínculos empregatícios e das atividades laborais executadas antes 

da entrada na FOA/UNESP. 

Motivação Impulsos, sentimentos, circunstâncias internas e externas que levaram o sujeito a 

optar por um concurso público para efetivação na FOA/UNESP. 

Conhecimentos prévios De que forma a organização se aproveitou das experiências vivenciadas pelos 

sujeitos e como elas ajudaram a formar seu conjunto de conhecimentos. 

Metacategoria: Processos Informais de Aprendizagem 

 Maneiras pelas quais os técnicos-administrativos aprendem no trabalho. 

Código da categoria Definição da categoria 

No processo de trabalho Aprendizagem que acontece durante a realização do trabalho. 

 Subcategorias 

 No cotidiano Aprendizagem no e com o dia-a-dia. 

 Fazendo Aprendizagem que acontece na prática. 

 Resolvendo problemas Aprendizagem resultante de situações adversas. 

 Com a experiência Aprendizagem oriunda de situações vividas 

anteriormente. 

 Comparando Aprendizagem na consulta de processos 

arquivados. 

 Aprendizagem reativa Aprendizagem que acontece na ação, com 

consciência, porém com pouco tempo para pensar. 

 Fazendo roteiros Aprendizagem por meio da elaboração de  

esquemas e manuais próprios. 

 Improvisando Aprendizagem gerada pelo desafio de empenhar-

se para solucionar algo. 

 Arquivando Aprendizagem ao guardar documentos/processos. 

   

Trabalhando ao lado de 

outros 

Aprendizagem que acontece no trabalho na presença e na interação com um  

outro. 

 Com o superior/colegas Aprendizagem nas diversas formas de interação 

com pares no local de trabalho. 

 Perguntando Aprendizagem por meio da investigação sobre o 

que fazer e como fazer o trabalho. 

 Trocando ideias Aprendizagem gerada na discussão e troca de 

conhecimentos com superior/colegas. 

 Contato com outras 

unidades 

Aprendizagem nas diversas formas de interação 

com colegas de outras unidades da UNESP. 

Enfrentando tarefas 

desafiadoras 

Aprendizagem gerada ao assumir responsabilidades no próprio cargo em que o 

sujeito ingressou na UNESP, substituindo ou assumindo definitivamente outra 

função. 

Estudando a legislação Aprendizagem por meio do conhecimento e domínio das normas da organização. 

Praticando habilidades 

pessoais 

Aprendizagem por meio da demonstração de comportamentos e atitudes pessoais 

no local de trabalho. 

Conhecendo a instituição Como o conhecer a estrutura organizacional auxilia na aprendizagem do 

trabalho. 

-continua 
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Quadro 22 – Descrição do sistema de categorias criado para esta pesquisa 

-continuação 

  

Com experiências boas e 

ruins 

Emoções despertadas por eventos em determinado contexto ou quando 

submetidos a certas situações de trabalho e sua relação com a aprendizagem 

informal. 

Metacategoria: Fatores de contexto 

 Descrição das características de clima e cultura organizacionais, estrutura física, 

expectativas no trabalho e relação entre novatos e experientes no ambiente 

específico da FOA/UNESP. 

Código da categoria Definição da categoria 

Clima Organizacional  Considerações sobre se é bom ou não ou trabalhar na FOA/UNESP e porquê. 

Cultura Conjunto de crenças, normas e práticas historicamente definido na FOA/UNESP. 

Estrutura Física Divisão da FOA em duas unidades, arranjo físico dos prédios e salas, disposição 

de mobiliário. 

Expectativas no trabalho Percepções de como o funcionário se vê pessoal e profissionalmente dentro da 

organização num futuro indeterminado. 

Relação novato versus 

experientes 

Processo de socialização organizacional (aprendizagem) entre funcionários 

entrantes e aqueles já pertencentes ao quadro funcional há mais tempo. 

Código da categoria Definição da categoria 

Aprendizagem Formal Aprendizagem que acontece no ambiente organizacional, intencionalmente 

construída para atender às necessidades da organização e considerada 

pertencente ao domínio da área de Recursos Humanos como, por exemplo, os 

treinamentos e cursos oferecidos. 

Fonte: elaborado pelo autor (2014). 

 

Resgatando os objetivos deste estudo, a metacategoria Processos Informais de 

Aprendizagem ajuda a responder ao primeiro objetivo desta pesquisa que é identificar, 

descrever e compreender os processos informais que servidores técnico-administrativos da 

Faculdade de Odontologia de Araçatuba/UNESP utilizam para aprender suas tarefas 

profissionais. Por sua vez, a metacategoria Fatores de Contexto responde ao segundo e 

terceiro objetivos que são: descrever e analisar o papel das interações sociais que ocorrem no 

ambiente de trabalho, bem como a influência do contexto na aprendizagem informal; e 

analisar em que medida o ambiente de trabalho da faculdade objeto de estudo favorece e/ou 

dificulta a aprendizagem informal.  

 

4.6 Validação comunicativa 

 

A validade na pesquisa qualitativa pode ser resumida na questão de buscar saber em 

que medida as construções específicas do pesquisador estão empiricamente fundamentadas 

nas construções dos membros e até que ponto esse embasamento é transparente para os outros 

(FLICK, 2009). 

Ao optar pela metodologia qualitativa, o pesquisador parte da ideia de que a realidade 

é socialmente construída por meio de um processo dialógico entre pesquisador e seu objeto de 
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estudo (GODOY, 2013), dessa forma, o acompanhamento das diversas fases da pesquisa 

pelos participantes seria uma maneira de conferir fidelidade às informações obtidas. Uma das 

técnicas usadas para tal é a verificação por membros (GUBA; LINCOLN, 1994), que consiste 

num retorno dos resultados aos participantes, dando aos sujeitos de pesquisa um papel ativo 

ao envolvê-los realmente no processo da pesquisa e não limitando seu contato somente 

durante a coleta de informações. O uso de técnicas, métodos e estratégias deve ser entendido 

como uma tentativa de assegurar maior precisão na reflexão feita pelo pesquisador sobre a 

realidade investigada (CHO; TRENT, 2006; FLICK, 2009). 

Para dar continuidade à prática de papéis de insider e outsider abordada anteriormente 

nos Procedimentos Metodológicos (p. 66-67) e para identificar e evitar vieses do pesquisador 

(GODOY, 2005; ONWUEGBUZIE; LEECH, 2006), optou-se pelo uso da estratégia de 

validação comunicativa (KVALE, 1995), que consiste em validar o conhecimento afirmado 

no discurso dos participantes. Essa validação inclui o retorno dos resultados da pesquisa aos 

sujeitos do estudo para que confirmem se o que foi elaborado pelo pesquisador corresponde 

ao que eles experienciam, tanto em relação ao conteúdo quanto às relações propostas 

(ONWUEGBUZIE; LEECH, 2006).  

A escolha da estratégia está em conformidade com a proposta de Cho e Trent (2006, 

p.326) que sugerem estratégias de verificação por membros em pesquisas qualitativas com 

descrições densas e cuja questão fundamental seja compreender como os sujeitos pesquisados 

interpretam determinado fenômeno. 

Guba e Lincoln (1994) sugerem que a verificação seja feita por membros participantes 

da pesquisa e, se possível, por não participantes, porém que vivenciam a mesma realidade. O 

questionamento dos pares envolve a realização de sessões destinadas a explorar e cotejar 

aspectos da investigação que não estão claros e poderiam permanecer implícitos na mente do 

pesquisador; para explorar significados atribuídos pelo pesquisador e os esquemas 

interpretativos que estão sendo construídos; e também para verificar se as categorias 

cientificamente construídas pelo pesquisador se ajustam à realidade do participante (GODOY, 

2005). 

A validação comunicativa do discurso obtido por meio das entrevistas foi realizada 

com quatro funcionários técnico-administrativos da FOA/UNEP. Sendo dois deles sujeitos 

participantes da pesquisa, SE1 e SE8, de áreas diferentes. Os outros dois, um da área 

acadêmica e outro da área administrativa, não participaram da pesquisa. Todos os 

participantes foram informados sobre os objetivos desta investigação, mesmo aqueles que 

dela participaram, e sobre os objetivos deste procedimento metodológico. O pesquisador 
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dispensou o uso de termo de sigilo sobre as informações fornecidas para avaliação, porém os 

orientou sobre a discrição no processo. 

Os critérios para escolha dos participantes da validação foram: aqueles que 

participaram da pesquisa serem de áreas diferentes um do outro, com a intenção de incluir um 

olhar de diferentes realidades organizacionais (GUBA; LINCOLN, 1994); aqueles que não 

participaram da pesquisa também serem de áreas diferentes um do outro; ser servidor técnico-

administrativo; estar atuando como servidor técnico-administrativo; terem disponibilidade 

para leitura minuciosa do texto e poder contribuir com comentários. 

Para a coleta de informações, adotou-se o sugerido por Flick (2009). Imprimiram-se a 

apresentação e discussão dos resultados das metacategorias Trajetória e Processos informais 

de aprendizagem. Foram propostas duas questões à luz das quais o avaliador deveria analisar 

o texto, anotando no próprio texto seus pontos de discordância e/ou concordância sobre os 

fatos e análises feitas: a) Em que medida estes textos representam a sua própria realidade na 

FOA? b) Em que medida estes textos representam a realidade da FOA?  

Não foi estipulado um prazo de devolutiva, porém todos os avaliadores fizeram suas 

considerações em no máximo 15 dias. A devolutiva foi espontânea, ou seja, o próprio 

avaliador contatou o pesquisador e disse que já poderia conversar sobre o conteúdo.  

A devolutiva aconteceu em tom agradável, com o avaliador apontando e tecendo os 

comentários conforme folheava o texto. Foram feitas poucas contribuições no sentido de 

alterar ou complementar a análise do pesquisador. Os avaliadores que participaram como 

sujeito da pesquisa expressavam durante todo o tempo da devolutiva o quanto se identificaram 

com as entrevistas do outro; que viram suas opiniões refletidas no discurso dos demais 

sujeitos de pesquisa; que poderiam ter dito aquilo, porém que foi dito pelo outro; o quanto se 

sentiram surpresos ao ler o texto e ver escrito com fidedignidade a própria realidade. Não 

houve nenhum caso de discordância ou baixa identificação com a realidade relatada pelos 

sujeitos e a analisada pelo pesquisador. Somente ASE1 descreveu as conversas informais 

como fonte de aprendizagem, o que foi adicionado aos resultados. Nenhum avaliador 

adicionou outros fatos, porém contribuíram com alguns esclarecimentos, os quais foram 

incluídos no texto de acordo com o procedimento descrito na sequência. Então, no geral, os 

avaliadores confirmam todos os resultados e fazem questão de enfatizar sua concordância em 

alguns trechos, o que foi atendido incluindo as siglas a eles atribuídas conforme explicado na 

sequência. 

Para a análise dos dados das contribuições, embora tenham sido poucas, seguiu-se o 

mesmo rigor da análise categorial feita com os dados das entrevistas.  Para a garantia do 



80 

anonimato dos dois avaliadores que não participaram da pesquisa, suas falas foram 

identificadas no texto por códigos: AE1 – avaliador externo 1 (área administrativa, com mais 

de 20 anos de trabalho na FOA/UNESP) – e AE2 – avaliador externo 2 (área acadêmica, com 

dois anos de trabalho na FOA/UNESP). Já para as contribuições dos avaliadores sujeitos da 

pesquisa, usaram-se as siglas ASE1 e ASE8, ou seja, a mesma sigla usada quando os sujeitos 

atuam como entrevistados acrescida da letra A, de avaliador, para identificação dos 

comentários quando seu papel é de avaliador. 

 

Antes da apresentação dos resultados, a próxima seção descreve a organização cenário 

deste estudo visando a contextualizar os dados encontrados na pesquisa. 
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5 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

 

Aceitando-se o pressuposto de que a compreensão das diferentes formas de interação 

social envolve a compreensão do contexto na qual elas ocorrem, esta seção traz uma descrição 

do cenário organizacional do campo em estudo.  

 

5.1 A UNESP e a Faculdade de Odontologia de Araçatuba: breve descrição 

 

A UNESP é uma universidade multicampi criada em 1976 a partir de institutos 

isolados de ensino superior que existiam em várias regiões do Estado de São Paulo. 

Atualmente a UNESP tem 34 faculdades e institutos distribuídos em 24 municípios do Estado 

de São Paulo, inclusive na capital, onde também está sua Reitoria. Possui 3,5 mil professores 

e 7 mil funcionários, que atendem a 36 mil alunos em 179 opções de cursos de graduação e 11 

mil alunos de pós-graduação em 123 cursos de mestrado e 93 de doutorado. Sua produção 

científica é responsável por 8% de toda a produção nacional (SÃO PAULO, 2012). 

O Câmpus de Araçatuba da UNESP é constituído pela Faculdade de Odontologia e 

pela Faculdade de Medicina Veterinária. A Faculdade de Odontologia do Câmpus de 

Araçatuba foi criada em 30 de janeiro de 1954, com o nome de Faculdade de Farmácia e 

Odontologia de Araçatuba, na condição de Instituto Isolado de Ensino Superior, mantido pelo 

Governo do Estado de São Paulo. 

Localizada na cidade de Araçatuba, distante 530 km da cidade de São Paulo (Figura 

9), a Faculdade de Odontologia oferece o único curso de graduação gratuito de Odontologia 

num raio de 200 km, ademais de cursos de pós-graduação lato sensu e quatro programas de 

pós-graduação stricto sensu. São dois campi em uma área física de 293.264,1 m2, com 721 

alunos de graduação e 300 de pós-graduação; 93 professores e 236 técnicos-administrativos 

(SÃO PAULO, 2012). Conta também com duas unidades auxiliares: COB – Centro de 

Oncologia Bucal – e o CAOE – Centro de Assistência Odontológica a Excepcionais. 
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Figura 9: Os campi da UNESP e a localização geográfica da FOA 

Fonte: www.unesp.br 

 

A FOA/UNESP possui duas unidades: a sede urbana, localizada na região central do 

município, na qual fica instalada toda a parte administrativa, como a Diretorias e as Divisões 

Administrativa e Acadêmica (Figura 10); e a unidade rodovia, localizada na Rodovia 

Marechal Rondon, onde ficam as salas de aula, laboratórios, clínicas e biblioteca. 

 

 
Figura 10: Fachada do prédio central da sede urbana da FOA/UNESP 

Fonte: dados primários (2013). 

 

A orientação estratégica da UNESP (o que é o negócio e como ele compete) está 

definida na sua missão: “Somos uma universidade pública que exerce sua função social por 

meio do ensino, da pesquisa e da extensão universitária, com espírito crítico e livre, 

FOA e FMVA 

Reitoria 
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orientados por princípios éticos e humanísticos. Promovemos a formação profissional 

compromissada com a qualidade de vida, a inovação tecnológica, a sociedade sustentável, a 

equidade social, os direitos humanos e a participação democrática. Geramos, difundimos e 

fomentamos o conhecimento, contribuindo para a superação de desigualdades e para o 

exercício pleno da cidadania”. A FOA, como campus da UNESP, não possui sua missão 

individual, seguindo, dessa forma, a missão geral da Universidade. 

As características organizacionais podem ser descritas dentro dos seguintes domínios 

de atividade organizacional propostos por Romanelli e Tushman (1985) e presentes na FOA: 

(a) Estratégias: as estratégias globais da FOA são definidas pelo PDI – Plano de 

Desenvolvimento Institucional da UNESP. Não há um planejamento estratégico 

individual para o câmpus. Há somente um plano de prioridades para melhoria da 

infraestrutura, o qual estabelece as prioridades de reformas e/ou construção de 

prédios e de destinação dos técnicos-administrativos que serão contratados, 

aprovado pela Congregação da Faculdade. Essa aprovação é realizada todos os 

anos, quando a comunidade acadêmica é chamada a opinar na definição dessas 

prioridades. Seu mercado é o de educação, pesquisa e extensão. Os clientes são os 

cidadãos brasileiros e estrangeiros interessados em seu produto de acordo com a 

definição de seus princípios (a seguir). 

(b) Valores: não há definição explícita de valores pela FOA. Novamente, a atuação de 

seus funcionários é pautada pelos princípios globais definidos pela UNESP a 

saber: a) Criar, preservar, organizar e transmitir o saber, a arte e a cultura por meio 

da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão universitária; b) 

Defender a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial; c) Oferecer ensino público gratuito, laico e de qualidade; d) Formar 

cidadãos críticos e capacitados para o exercício da pesquisa e das diferentes 

profissões; e) Respeitar a liberdade intelectual, o pluralismo das ideias, defendendo 

e promovendo a cidadania, os direitos humanos e a justiça social. 

(c) Estrutura: são três campi em uma área física de 293.264,1 m2, com 721 alunos de 

graduação e 300 de pós-graduação; 93 professores e 236 técnicos-administrativos 

(SÃO PAULO, 2012).  

(d) Distribuição de poder: as normas para alocação e distribuição de recursos são 

definidas pelo PDI. Todos os anos, a comunidade acadêmica é chamada a opinar 

na definição das estratégias. Contudo, algumas são impostas pela Reitoria, como as 

de 2013: a internacionalização e a pesquisa. Logo, maior fatia de recursos é 
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destinada aos campi que possuem um alinhamento com as estratégias globais da 

UNESP. Projetos voltados à pesquisa e à internacionalização devem ser adotados 

pelos campi que desejam maior porcentagem de repasse de recursos. 

(e) Sistemas de controle: o bom desempenho da faculdade é controlado e garantido 

pela lei e pelo orçamento. Logo, os sistemas de controle são normativos e 

orçamentários. Alguns deles são: a fiscalização financeira, contábil e orçamentária 

está prevista na Constituição Federal; a lei do orçamento (Lei 4320, de 1964); Lei 

da transparência informacional do estado (Lei 12527, de 2011); a visita anual do 

Tribunal de Contas do Estado e da União; as comissões de inquérito 

administrativo; a avaliação de desempenho anual de servidores técnico-

administrativos e docentes. 

 

5.2 Estrutura Organizacional da FOA/UNESP 

 

A estrutura organizacional da UNESP é baseada em departamentos de ensino, em 

divisões técnicas e suas seções e setores (Figura 11), reunidos em institutos ou faculdades e 

integrados em campi universitários. A estrutura administrativa é fixada pela Resolução 

UNESP nº. 24/2011, a qual define quais e quantas divisões, seções e setores possuem cada 

câmpus da Universidade. 

A Diretoria da FOA é exercida pelo diretor e seu vice, ambos professores da UNESP, 

portadores, no mínimo, do título de doutor. A eles cabem representar e administrar a unidade 

universitária. O diretor é presidente nato da Congregação, órgão colegiado deliberativo da 

Faculdade. A FOA possui, ainda, duas divisões técnicas. A Divisão Técnica Administrativa 

(DTAd) é responsável pelas seções técnicas de Contabilidade (STC), Comunicações 

(STCom), Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos (STDARH), Finanças 

(STF), Materiais (STM), Saúde (STS), Triagem, Emergência e Documentação (STTED), e 

pelo Centro de Convivência Infantil (CCI). A Divisão Técnica Acadêmica (DTA possui as 

seguintes seções são: Técnica Acadêmica (STA), Graduação (STG), Pós-Graduação (STPG) e 

a de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (STAEPE). 

Possui ainda mais três diretorias. A Diretoria de Serviço de Atividades Auxiliares 

(DSAA) com sua Seção de Conservação e Manutenção (SCM) e a Seção de Atividades 

Auxiliares (SAA), que, por sua vez, possui três setores: Setor de Transporte e Vigilância 

(StTV), Setor de Biotério (StB) e o Setor de Zeladoria (StZ). O Serviço Técnico de Biblioteca 

e Documentação (STBD) tem status de diretoria, porém sua nomenclatura é de serviço 
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técnico. Possui duas seções técnicas: a Seção Técnica de Referência, Atendimento ao Usuário 

e Documentação (STRAUD) e a Seção Técnica de Aquisição e Tratamento da Informação 

(STATI). Finalmente, o Serviço Técnico de Informática (STI) também possui status de 

diretoria, porém com nomenclatura diferente. 

 

 
Figura 11: Organograma da Faculdade de Odontologia/UNESP 

Fonte: elaborado pelo autor (2013). 

 

Os cargos das divisões, seções e setores são ocupados por servidores técnico-

administrativos devidamente ingressados no serviço público mediante concurso público, 

perfazendo, atualmente, um total de 202 funcionários. Todas essas unidades organizacionais 

juntas são responsáveis pelas atividades-meio da unidade universitária, as quais dão o suporte 

técnico-administrativo necessário para a realização das atividades-fim da Faculdade que são o 

ensino, a pesquisa e a extensão de serviços à comunidade. 
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6  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Esta seção apresenta e analisa os dados encontrados na pesquisa de acordo com o 

sistema de categorias apresentado na Figura 8 e no Quadro 22, os quais constam da seção 

“Procedimentos Metodológicos”. 

 

 

6.1 A trajetória laboral dos funcionários técnico-administrativos e suas motivações para 

ingresso no funcionalismo público 

 

A trajetória laboral dos sujeitos de pesquisa é o percurso de sua participação 

profissional em organizações antes do ingresso na FOA/UNESP, e seu conhecimento é 

considerado relevante para a pesquisa porque se parte do pressuposto de que o indivíduo 

constrói seu próprio entendimento e aprende por meio da construção desse caminho e que não 

há experiência sem alguma forma de saber prévia. Portanto, esta seção e suas subseções 

apresentam o conteúdo da metacategoria Trajetória, a qual compreende as categorias 

Trajetória laboral, Motivação e Conhecimentos prévios propostas no sistema de categorias 

deste estudo. 

Dos 16 sujeitos, 5 só atuaram nos serviços públicos municipal e/ou estadual antes de 

ingressarem na FOA/UNESP; 8 trabalharam na iniciativa privada em atividades de serviço, 

como bancos, comércio e indústria; 2 trabalharam tanto no serviço público como na iniciativa 

privada e para SE5, a FOA/UNESP foi sua primeira atividade. Entre aqueles com menos 

tempo na organização, 4 já haviam sido funcionários públicos anteriormente. 

A única forma de ingresso na FOA/UNESP para os cargos efetivos é por meio de 

concurso público. Atualmente, SE1, SE2, SE3, SE4, SE5, SE7, SE8 e SN6 ocupam cargos 

comissionados de direção, supervisão ou assessoria. SN1, SN4, SN5 e SN8, com dois ou três 

anos de tempo na organização já substituem seus respectivos superiores imediatos ou outros 

funcionários na Faculdade durante períodos de férias ou licenças. A indicação para cargos 

comissionados ou para eventuais substituições criadas por decorrência da vacância de cargos 

é como um mercado de trabalho interno, no qual os funcionários têm a oportunidade de 

desenvolver sua carreira dentro da mesma organização. 

A nomenclatura dos cargos pode mudar diversas vezes ao longo do tempo em função 

das mudanças na estrutura organizacional ou dos reenquadramentos de planos de carreira dos 

servidores, porém a função, a descrição das atividades do cargo e a atitude operacional do 
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servidor pouco se alteram mesmo quando se ocupam cargos de direção ou supervisão. A fala 

de SE3 ilustra essa particularidade na trajetória na FOA/UNESP: 

 

Eu ingressei na UNESP em 1980, na Seção de Atividades Escolares, na função de 

escriturária. Anos depois, acho que em 1985, a função mudou de nome, para 

Auxiliar de Administração Geral I. Também mudou de nome várias vezes com os 

reenquadramentos de carreira, porém a natureza do trabalho, da função era sempre a 

mesma. Você sabe que isso é muito comum na UNESP, nas entidades públicas. Em 

1986, foi criada a Seção Técnica Acadêmica. Então, o [anonimato] foi ser o chefe da 

[anonimato] e eu passei a ser chefe da [anonimato]. Hoje, meu cargo é de Assistente 

Técnico Administrativo I e minha função é de Supervisor Técnico de Seção. Só que 

não é porque eu sou chefe que eu não coloco a mão na massa. Sempre fiz o trabalho 

dos demais da seção, só que com uma responsabilidade de conduzir a seção. 
 

As funções comissionadas na UNESP dependem da indicação, a qualquer tempo, do 

diretor da Faculdade, e recebem gratificações salariais que são incorporadas à remuneração 

básica do servidor à razão de 1/10 por ano. Dessa forma, caso haja alterações nas indicações 

para os cargos, o servidor pode voltar a ocupar seu cargo de ingresso na Faculdade. Essa 

realidade faz com que o caráter dependente, temporário ou instável da função de liderança não 

supere a necessidade de o servidor executar tarefas operacionais (AE1). SE5 deixa isso claro 

ao afirmar: 

 

Porque eu estou, eu não sou [supervisora]. Nesse momento eu estou. Quando eu vou 

fazer uma apresentação de mim mesma, eu digo eu estou na supervisão, eu não sou 

supervisora. 
 

Quanto à motivação para se ingressar no serviço público, as duas únicas razões foram 

a questão salarial e a estabilidade. SE5, SE7, SN1, SN3, SN5 e SN8 tinham parentes que 

trabalhavam na FOA/UNESP e que, de certa forma, influenciaram a escolha e a decisão em 

entrar e permanecer na Faculdade. 

A remuneração no serviço público em comparação com a iniciativa privada sempre foi 

superior para os sujeitos de pesquisa, com exceção de SE1 e SN3 quando entraram. Sobre 

essa diferença salarial, AE2 esclarece que antes de sua entrada na FOA ocupava cargo de 

gerência na iniciativa privada. Mesmo agora ocupando cargo administrativo subordinado, seu 

salário é o dobro do anterior. Contudo, o fator estabilidade foi o ponto-chave na decisão de 

mudança de emprego (SE1, SN2 e AE2): 

 

A única motivação para minha entrada no setor público, ou seja, o que me fez fazer 

o concurso na época foi a busca pela estabilidade no emprego, porque era a única 

coisa que o setor público oferecia na época. Eu ganhava o dobro no [nome de 

empresa], mas queria estabilidade. (SE1) 
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A dúvida era salarial, porque era menos do que eu ganho. Mas amanhã pode ser 

mais. Mas a estabilidade pesou por conta dos [filhos] que eu tenho em casa. E o dia 

de amanhã, o que eu faço? Foi a hora que eu decidi largar o privado e vir para o 

público. (SN3) 
 

Pela declaração de SE1 e SN3, nota-se que a estabilidade ganha significados diferentes 

a cada sujeito. SE1 era solteiro, sem dependentes. Já para SN3, houve a preocupação com o 

futuro dos dependentes. Para aqueles que já trabalhavam no serviço público antes de entrar na 

FOA (SE7, SN2, SN4, SN7 e SN8)e que, portanto, já tinham estabilidade, os salários mais 

altos da FOA os fizeram mudar de emprego: 

 

Dos órgãos do Estado, a UNESP paga muito melhor. A realidade dos demais órgãos 

do estado aí fora é outra. As pessoas reclamam demais aqui dentro. Lógico que nós 

temos nossos direitos e temos que correr atrás, mas eu sou agradecida de estar aqui 

na UNESP. Se formos fazer uma comparação com o salário aí fora, nós estamos 

muito bem. (SE7) 
 

Ademais da questão salarial, SN5 e ASE8 também relatam sua preocupação com os 

dependentes, ademais de incluir os benefícios como um diferencial: 

 

Vindo para a FOA eu poderia amamentar minha filha de manhã e à tarde, porque 

tinha o CCI. Ela vinha comigo, eu não precisava colocar ninguém estranho dentro de 

casa. Então, foram várias coisas que me fizeram ficar aqui. Aí, eu escuto de pessoas 

que entram: é, porque eu vou prestar outro concurso, eu vou sair... metem o pau. Eu 

falo: sabe por que vocês falam isso? Porque vocês não conseguem usufruir dos 

benefícios. Vocês acham que esse vale alimentação não serve para vocês porque 

vocês não sustentam uma casa; um benefício que vocês têm para estudar, para fazer 

uma especialização, ou para colocar um filho na escola, uma UNIMED, vocês não 

percebem isso. Vocês só vão perceber isso se vocês tiverem dependentes. Então as 

pessoas hoje em dia usam muito aqui como trampolim. Entram e já querem sair. Eu 

percebo muito isso nos novatos. Ouço direto. E eu sou filha de uma mulher que 

aposentou aqui, que trabalhou aqui a vida inteira. Eu ouço isso e fico pensando de 

onde eles tiram isso? Tem muita gente que pensa que a iniciativa privada: o cara vê 

lá no papel 5 mil, aqui eu ganho 4. Só que com todos os descontos, você não tem 

mais nada. Eles nem consideram a estabilidade. 

 

A instabilidade da iniciativa privada citada por SN5 é novamente lembrada por SE8 e 

SE2, com o agravante da questão etária relacionada com o mercado de recursos humanos: 

 

A minha intenção era entrar num serviço público pela segurança que dava. Ainda dá, 

né?! Por causa disso. Porque eu trabalhava no banco e quando as pessoas ficavam 

velhas de serviço elas eram descartadas. Ainda são. (SE8) 
 

Meu propósito era a segurança. Mesmo se eu ganhasse igual eu viria. Então, era 

aquela preocupação de casar e não ser mandada embora. Eu morria de medo de ficar 

desempregada. Eu trouxe essa mentalidade do serviço particular para o público. 

(SE2) 
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Nenhum dos sujeitos de pesquisa destacou a diferença de regime de trabalho, celetista 

ou estatutário, como fator motivador ou inibidor para entrada na FOA, já que a estabilidade 

parece ser característica inabalável do funcionalismo público, mesmo que a natureza das 

relações trabalhistas de estatutários e celetistas seja diferente. A maior diferença está no 

direito de recolhimento de FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – aos servidores 

regidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, benefício que foi criado para garantia 

financeira dos empregados sem estabilidade e é vetado aos servidores estatutários de acordo 

com a Lei 8112/90, que rege os estatutos. Contudo, apesar de os servidores públicos celetistas 

não terem a estabilidade legalmente definida, esta parece estar legitimada nesses funcionários 

devido à natureza estável das atividades e dos cargos públicos. Por essa razão, mesmo os 

funcionários regidos pela CLT destacam tão fortemente a questão da estabilidade como 

agente motivador para a entrada na FOA/UNESP. Até mesmo porque os servidores celetistas 

possuem algumas vantagens exclusivas dos estatutários como direito a faltas abonadas e 

àquelas vantagens estabelecidas pela UNESP como licenças para estudos e participações em 

eventos, bem como a demissão só acontecer por processo administrativo (ASE1). 

No que diz respeito aos conhecimentos prévios dos funcionários, serão considerados 

sua formação acadêmica e o aproveitamento das experiências vivenciadas em empregos 

anteriores no exercício da sua atual função dentro da UNESP. 

Dos sujeitos ouvidos, somente SE4, SN5, SN6, SN8, todos da área administrativa da 

FOA, declararam que sua formação acadêmica e/ou atividade anteriormente exercida os 

ajudam no trabalho atual. Isso se deve ao fato de alguns procedimentos serem padronizados 

por força de legislações estaduais e federais e não somente interno à FOA. Alguns exemplos 

são os processos licitatórios de compras, o uso da Bolsa Eletrônica de Compras – BEC, os 

pagamentos de fornecedores e as leis trabalhistas propostas na CLT. 

Os demais acreditam que a FOA é um “universo totalmente diferente” (SE8) e as 

atividades são muito especializadas para que possa ser possível aprender algo antes e 

aproveitá-lo nas suas atuais funções. 

 

Se algum dia a gente sair daqui [da UNESP], não vai saber nada, porque lá fora é 

tudo diferente. Aliás, nem vou tão longe, aqui dentro da própria UNESP, cada 

câmpus trabalha de um jeito. Temos as legislações, mas os procedimentos de 

trabalho são diferentes (SE1). 
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Até mesmo SN4, que havia trabalhado na mesma área de atuação atual, afirma que 

trabalhar numa área acadêmica anteriormente a ajudou somente no trato com os alunos e na 

identificação dos documentos, no entanto os procedimentos executados no dia-a-dia são bem 

diferentes. Para SN1, o fato de um familiar muito próximo ter trabalhado na FOA lhe trouxe 

certa tranquilidade e familiaridade com o ambiente organizacional. Para SE2 e SN3, a única 

aprendizagem que se pôde aproveitar foi a experiência de vivenciar ambientes organizacionais 

e saber portar-se neles, fazendo referência a relacionamento interpessoal e etiqueta 

organizacional. 

SN6, que atua na área administrativa, acredita que sua formação acadêmica em 

Matemática a ajuda muito no raciocínio para lidar com as situações na seção. Já SE7, que 

também tem formação em Matemática, porém trabalha na área acadêmica, afirma que essa 

formação não influencia em nada o seu trabalho diário. SN5 usa sua formação acadêmica para 

desenvolver trabalhos exógenos a sua função e cargo, porém que são de interesse geral da 

FOA, como palestras, programas de conscientização e na substituição de servidores de outras 

áreas diferentes da sua. 

Os servidores são contratados para um cargo específico, cuja descrição consta dos 

editais dos concursos públicos e do perfil ocupacional dos cargos da UNESP. As descrições 

de cargo seguem a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO – instituída pelo Ministério 

do Trabalho em portaria ministerial nº. 397, de 09/10/2002. Os Assistentes Administrativos, 

de acordo com a descrição ocupacional da UNESP, devem participar do planejamento, 

organização, controle e análise das atividades administrativas. Devem também desenvolver 

atividades administrativas compatíveis com a área de atuação, visando ao atendimento das 

rotinas e sistemas estabelecidos; ainda, desempenhar outras atividades afins e correlatas. 

Por sua descrição genérica, esse profissional pode atuar em diferentes áreas 

organizacionais. Cabe à Direção e à Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de 

Recursos Humanos da FOA/UNESP definirem onde o servidor ingressante deverá ser lotado, 

pois, geralmente, não se determina no edital do concurso para qual unidade administrativa o 

cargo será destinado, justamente para que se possa usar o mesmo concurso para atendimento 

das diferentes unidades por maior período de tempo enquanto o concurso for válido.  

Diante do exposto, fica a critério dos profissionais envolvidos na definição da lotação 

do servidor considerar ou não seus conhecimentos e experiências anteriores para a função 

futura a ser desempenhada, obedecendo ao definido no edital do concurso e os interesses da 

instituição, ou seja, considerando a defasagem numérica de funcionários nas seções (ASE8).  
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No tocante a esse assunto, os sujeitos de pesquisa acreditam que sua trajetória anterior 

nunca foi considerada. SE1, com 29 anos de FOA, conta que as decisões de lotação sempre 

foram tomadas pela Seção de Recursos Humanos e que, quando da sua entrada, não havia 

planejamento ou lista de prioridades da Direção ou da área de RH para lotação dos novos 

servidores. 

 

Quando eu cheguei aqui, não me perguntaram nada do que eu fazia, quem eu era, se 

eu tinha algum conhecimento de alguma coisa, nada. Simplesmente me deixaram 4 

dias no RH, perdida, sem saber o que fazer. [...] Todo mundo que entrava ficava uns 

dias no RH até decidirem para onde você iria. [...] O funcionário era chamado, 

ficava no RH uns dias, como que fazendo um estágio, uma ambientação, e depois 

eles mesmos decidiam para onde o funcionário iria. A Direção nem ficava sabendo 

disso. As seções eram inchadas, tinha muita gente trabalhando. Não tinha uma lista 

de prioridade, nem planejamento, não. Aí, eles me disseram que iria ficar ali e ponto. 

Me colocaram numa mesa, me deram uns cartõezinhos de aposentadoria para eu 

colocar em ordem e foi só isso. 

 

A indiferença diante da experiência prévia do futuro servidor parece não ter se 

alterado ao longo do tempo quando se analisa o relato de SN2. Embora o sujeito tenha 

consciência das características do funcionalismo público na definição de lotação do servidor, 

acredita que um olhar mais cuidadoso com o indivíduo ingressante depende do perfil 

gerencial daqueles que ocupam funções diretivas e, logo, de tomada de decisões: 

 

Eu acreditava muito que a UNESP poderia valorizar, assim, as habilidades de cada 

um para suprir as necessidades do setor. [...] Vim pra UNESP, não vim para um 

cargo que eu esperava que era pro RH. Até no primeiro dia de admissão, 

conversando com a chefe eu pedi. [...] E até me ofereci, porque eu tenho 

experiência, eu falei. (SN2) 

 

[...] Não acredito que possa mudar, talvez pela atual formação dos supervisores, dos 

diretores. Não assim generalizando, mas no RH. Porque eu cheguei falando isso e a 

pessoa ao invés de dizer assim: "a gente vai ver depois porque hoje a necessidade...". 

Eu trabalhei no RH e sei como é. Às vezes não depende de você. Mas você sabendo 

a deficiência, a necessidade do setor, você sabendo que a pessoa tem uma 

experiência, você pode ter uma força a mais para direcioná-la. Não me foi dada esta 

recepção por parte dela. Ela simplesmente disse assim: "você não pode ficar 

exigindo este tipo de coisa no primeiro dia que você está entrando aqui porque você 

é nova, e isso não pega bem pra você". Mas eu nem estou exigindo, estou buscando 

informações para que as habilidades e experiências que eu tenha sejam aproveitadas 

na UNESP. Porque eu sei como é difícil treinar alguém e o lugar que eu preciso me 

informar sobre isso é no RH. Eu não posso chegar num outro setor e perguntar para 

um funcionário, porque esse funcionário não sabe. Não é a responsabilidade dele, 

não é a mesma experiência, não é mesma vivência que ele teve. Eu sei porque eu 

trabalhei nele e sempre busquei informar muito bem os funcionários. A obrigação é 

do RH. É esse o papel que o RH tem que ter aqui. E mesmo assim ela foi grossa 

dessa forma, me podando. (SN2) 
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Diante desses achados, faz-se na sequência uma relação entre as informações da 

trajetória laboral dos técnicos-administrativos da FOA e os conceitos teóricos dos autores 

apresentados no referencial teórico. 

 

Análise da trajetória laboral dos técnicos-administrativos entrevistados 

 

Gerber (2006) afirma que o indivíduo aprende para a vida, em interações com 

familiares, com colegas na escola e no trabalho. A forma pela qual esse indivíduo vive sua 

vida e por causa da maneira como cria relações com outros sujeitos e mundos formam-se suas 

experiências (ELKJAER, 2013). Inevitavelmente, ao longo do tempo, esse indivíduo vai 

atribuindo significados diversos a essas experiências, fazendo conexões para frente e para trás 

entre o que eles já viveram, trabalharam, sofreram em suas vidas com o que eles ainda têm 

por resolver ou descobrir em seus novos desafios, principalmente aqueles do trabalho. Assim, 

dessas experiências vividas na trajetória laboral do funcionário vão se formando conjuntos de 

conhecimentos objetivos e subjetivos, os quais podem ser aplicados em situações futuras, ou 

seja, o indivíduo busca em suas experiências passadas (trajetória) possíveis soluções para 

problemas atuais (ELKJAER, 2013; MARSICK; WATKINS, 2001). 

Em contrapartida, Hall (2004) acredita que quando o indivíduo ingressa numa 

organização, não importa quem ele é. A organização já tem estabelecido um sistema de 

normas e expectativas a ser seguido independente de quem compõe seu quadro funcional. 

Essa estrutura de normas e expectativas é muito mais forte do que os indivíduos, pois mesmo 

quando eles saem, a estrutura continua lá. 

No entanto, ao se ter um olhar míope sobre a formação pessoal e sobre a trajetória de 

experiências organizacionais do futuro funcionário, desconsiderando sua formação acadêmica 

e as experiências vividas em outros empregos anteriores, a organização anula a dimensão 

epistemológica do indivíduo, isto é, aquela voltada ao conhecimento; bem como a dimensão 

ontológica, voltada ao próprio ser humano, à sua existência e ao seu desenvolvimento 

(BRANDI; ELKJAER, 2011). 

Ao entrar na FOA/UNESP, o futuro servidor é anulado em suas dimensões 

epistemológica e ontológica. Não lhe é perguntado quem ele é, o que fez, como chegou até ali 

e quais são suas expectativas de futuro dentro da nova organização, questões essenciais para 

se conectar o futuro membro à organização e, consequentemente, a organização ao mundo ao 

seu redor (ELKJAER, 2001). Dessa forma, a FOA/UNESP assume uma posição realista em 

oposição a uma nominalista. A posição nominalista afirma que a realidade é construída por 
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meio do conhecimento individual; já a realista presume que não são os membros em sua 

individualidade, mas o conjunto deles em uma visão do todo que constitui o interesse da 

organização (HALL, 2004). 

Porém, Burrell e Morgan (1979apud HALL, 2004) sugerem que a natureza humana 

precisa ser considerada nas análises organizacionais, seja considerando as pessoas totalmente 

autônomas e livres, seja encarando-as como totalmente controladas por sua situação ou seu 

ambiente. Ao fazer um alerta sobre a aprendizagem baseada somente na prática, Elkjaer 

(2013) dá-nos algumas direções sobre a ordem institucional e a experiência dos funcionários, 

neste caso os da FOA: é como se o indivíduo devesse esquecer-se de sua vida pregressa para 

poder adaptar-se exclusivamente a novas formas de realidade, de interações e de 

aprendizagem; sendo induzido à nova comunidade; tendo que adaptar-se e socializar-se dentro 

do conservadorismo, do protecionismo, da supervalorização de práticas internas e da 

tendência de que a organização tem de reciclar o conhecimento do funcionário ao invés de 

desafiá-lo criticamente e ampliá-lo. 

 

 

6.2 A Aprendizagem Informal vivenciada pelos técnicos-administrativos no local de 

trabalho 

 

A maneira pela qual os técnicos-administrativos aprendem no trabalho é o conteúdo da 

metacategoria Processos Informais de Aprendizagem. Essa metacategoria identifica, descreve 

e compreende como os funcionários técnico-administrativos entrevistados aprendem no seu 

local de trabalho. A AI é considerada nesta análise como qualquer atividade implícita, 

intencional, não estruturada (ERAUT, 2004; 2011), advindas da informalidade, da 

conversação (ELKJAER, 2011), situada no contexto particular do trabalho na FOA/UNESP e 

influenciada por esse ambiente (GERBER, 2006). 

Encontraram-se 7 categorias que representam os processos informais de 

aprendizagem. Cada categoria será melhor descrita nas próximas seções. 

 

6.2.1 No processo de trabalho 

 

Esta categoria representa aquelas atividades de aprendizagem que acontecem durante a 

realização do próprio trabalho e foi definida pelo trabalho de Eraut (2011). Encontraram-se as 

seguintes atividades, distribuídas em 9 subcategorias, as quais serão descritas na sequência: 
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no cotidiano, fazendo, resolvendo problemas, com a experiência, comparando, aprendizagem 

reativa, fazendo roteiros, improvisando e arquivando. 

 

6.2.1.1 No cotidiano 

 

Os técnicos-administrativos SE1, SE2, SE3, SE7, SN1, SN2, SN3, SN4, SN6, SN7 e 

AE1 relatam que para aprender o trabalho é necessário acompanhar o seu desenrolar no dia-a-

dia durante um ano completo, pois atribuem a ele característica cíclica, ou seja, após um ano é 

possível já ter passado pelas principais experiências e situações que o trabalho proporciona 

em suas respectivas seções. Daí, o aprender vem do cotidiano: somente acompanhando as 

diversas fases do trabalho é possível compreendê-lo em sua diversidade e complexidade. 

 

Acho que é porque a gente aprende mais no dia a dia, no cotidiano, fazendo mesmo. 

Aqui, na hora que der um ciclo de um ano, você aprendeu o serviço da seção. (SE3) 
 

São dois anos quase de um único processo. Até eu ver o ciclo todo, são quase dois 

anos. É um dificultador porque, no meu ver, a seção, assim, ela tem as rotinas, as 

atribuições, só que para você executar essas rotinas, o conhecimento que você tem 

que ter é muito grande. (SN2) 
 

No excerto anterior, SN2 aponta que alguns processos de trabalho como o de 

concessão de certos tipos de bolsas da UNESP têm ciclos ainda maiores, como de dois anos, 

embora também haja atividades mais corriqueiras cuja execução se dê todos os meses, ou 

trimestres, como o processo de compras (SN7). Contudo, aquelas atividades cujo ciclo é 

muito longo possuem o dificultador do tempo para se compreendê-las, além do tempo de 

permanência do funcionário na seção ou na instituição e, ainda, a própria memória, pois pelo 

fato de não ser repetitivo, senão único em cada etapa, é difícil lembrar-se novamente de como 

o trabalho foi realizado, quais atitudes foram tomadas diante de cada situação e quais foram 

os resultados, enfim, a própria sequência daquilo que deve ser feito novamente. 

SN1 e SN4 explicam que durante esses ciclos, a realidade cotidiana no trabalho é 

permeada de outras inúmeras atividades que alimentam e dão suporte a essas atividades 

maiores.  

Entre as atividades comuns identificadas pelos sujeitos que pertencem à área 

acadêmica estão: atendimento ao público interno e externo, operacionalização de sistemas 

informatizados, atendimento de guichê/balcão e telefônico, contatos por e-mails, operação de 

máquina reprográfica, confecção e emissão de documentos internos como informações, 

despachos, atestados, comunicados, ofício, organização de reuniões de conselho de cursos e 
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sua consequente confecção de pautas e atas, arquivamento, emissão de cadernetas, históricos, 

certificados e diplomas, documentos de defesas de mestrado e doutorado, pedidos, avaliações 

e renovações de cursos, implementação e controle de bolsas de estudo, convênios nacionais e 

internacionais, recebimento e envio de alunos e professores ao estrangeiro, atualização de 

informações no site da Faculdade, elaboração de calendários, horários de aulas, cerimônias de 

colação de grau, relatórios anuais e trienais de atividades docentes. “E para cada tarefa dessas 

há um passo a passo imenso. São muitos procedimentos, pois além de fazer no papel, temos 

que lançar tudo nos sistemas” (SN4). 

O cotidiano dos sujeitos que pertencem à área administrativa é caracterizado por 

atividades como: convocações de viagens, RMS (Relação de materiais e serviços, documento 

emitido para compra de materiais de consumo, permanentes ou para solicitação de serviços 

diversos), sindicâncias, condução de processos licitatórios públicos, compra de materiais, 

conferência e separação de materiais comprados, protocolo de documentos, abertura de 

processos de toda a Faculdade, recebimento e distribuição de documentos, manutenção de 

arquivos, recebimento de inscrições de concursos públicos docentes, todos os procedimentos 

da área de recursos humanos como folha de pagamento, controle de frequência, afastamentos, 

licenças, promoções, avaliações de desempenho, contratações, desligamentos, processos de 

doações e transferências de bens, leilões. Assim como SN4 descreveu que há muitos 

procedimentos para a execução de cada tarefa citada, SE3 lembra o termo “e atividades afins 

e correlatas” constante do final da descrição de cargo dos técnicos-administrativos, o que 

permite abrir um leque de novas atividades que alguém julgue ser de competência de uma ou 

outra área, aumentando ainda mais a quantidade e a complexidade do trabalho. 

 

6.2.1.2 Fazendo 

 

Todos os técnicos-administrativos entrevistados acreditam que as atividades citadas e 

apresentadas nos dois parágrafos anteriores só são possíveis de serem aprendidas no cotidiano 

ao executá-las, ou seja, na prática, repetindo, errando e corrigindo-as. 

Para SE2, é importante “pegar o trabalho para fazer”. No entanto, quando um colega 

de trabalho ou superior somente lhe descreve como a atividade deve ser feita e não lhe 

permite fazê-la, o funcionário não consegue compreender o porquê daquele procedimento. A 

tarefa se torna somente reprodutiva, não há reflexão do porquê e do como aquilo deve ser 

feito, muito menos do impacto que aquele trabalho terá na sua própria seção ou na seção de 

outros. Para ilustrar sua opinião, SE2 descreve uma situação na qual teve que aprender um 
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novo trabalho ao mudar de função. SE2 começa descrevendo como era antes e o que fez para 

mudar: 

 

[...] Porque as [tarefas], só para você ver como as coisas eram mecânicas, maquinais. 

A [anonimato] fazia a tarefa: 33 cópias, aquele monte de cópias, dava mais de 5 mil 

cópias por tarefa. Um desperdício de tempo, de dinheiro, de tudo. A deliberação: a 

[anonimato] pegava os processos e ditava para o [anonimato] que ia datilografando 

deliberação e despacho por despacho. Eles faziam assim: ela no processo e ele na 

máquina. O [anonimato] pegava o papel datilografado e passava para a secretária 

passar para o computador. Quando era na máquina, ele datilografava e passava para 

ela datilografar de novo. Dois serviços. Para você ver a mentalidade [risos]. A gente 

tem que dar risada. Eu via aquilo e não me conformava com essas coisas. Eu vim de 

serviço particular, eu falava: são três pessoas para fazer duas vezes a mesma coisa. 

Eu acho se ele está fazendo a deliberação, por que ele já não digita? 

 

Para mudar esse cenário, para poder entender a nova atividade a ser feita e agilizá-la, 

SE2 conta que se dirigiu ao superior imediato e disse “[...] para eu aprender, você vai ter que 

me deixar fazer, senão eu não vou conseguir”. O resultado da ação e sua opinião sobre as 

atividades realizadas sem reflexão são apresentados a seguir: 

 

Ele [o superior] me delegou só quando eu disse: eu gostaria de fazer e você conferir, 

pode ser?Então, era esse o sistema aqui. Era muito manual, repetitivo. Não tinha um 

pensamento assim: vamos despachar, vamos ser ágeis. Eles faziam tudo e depois 

tínhamos que passar a limpo. Aquilo de escolinha: passa a limpo. Ela só 

datilografava, carimbava, numerava, imprimia. Quando veio o computador, passava 

de novo para eles conferirem e ela guardava todas as cópias de rascunho. [...] 

Quando eu falo passar a limpo, é uma ironia mesmo. Porque eu achava um absurdo 

aquilo lá. Para que refazer o serviço? O que [anonimato] aprendia? Nada. Porque 

[anonimato] não pegava no processo para aprender. Era aquela coisa maquinal. Se 

você perguntasse: Fulana, por que isso? Não sei, o chefe deu e eu tô fazendo. Ah, 

não. Se fosse para ser secretária e ficar passando a limpo, eu não queria ser. Eu 

nunca gostei muito de digitação, eu gostava mais de pegar a coisa e ver, sempre foi. 

Para aprender você tem que pensar e fazer. 
 

SE3 relata que o “fazer” do superior era diferente do “fazer” do subordinado, deixando 

evidente nas tarefas desempenhadas a distância criada pela estrutura rigidamente 

hierarquizada e a alta importância atribuída à estética do documento em detrimento ao seu 

conteúdo: 

Aqui na [seção] as coisas eram muito certinhas, era muito estético. Dava-se muita, 

mas muita importância para se as margens estavam corretas, se o justificado estava 

certo. Eles falavam [supervisor e o diretor] que as coisas na [seção] tinham que ter 

muita estética. Aí [anonimato] redigia e me mandava datilografar em três vias 

carbonadas com a estética que ele havia me ensinado. 

 

Baseando-se na experiência vivida por SE2 e SE3, SE1 dá a entender que o “fazer” de 

outrora é diferente dos tempos atuais. A natureza do trabalho mudou. Possivelmente as novas 

demandas do ambiente externo à Universidade, a própria evolução na complexidade da 
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sociedade refletiu nas características do trabalho atual, o que acarretou novos entendimentos 

do que seja fazer um trabalho no ambiente pesquisado. SE3 chega a afirmar que não havia 

complexidade, era “só digitar”. SE1 compara a realidade do trabalho de antes com o 

contemporâneo: 

 

Era tudo manual, na máquina de escrever. O meu trabalho era braçal: recebia 

processo, carimbava as folhas, encaminhava processo, datilografava os documentos 

dos alunos, enfim, eu fazia a parte burocrática de todos os processos da seção [...]. 

Era assim: eu só reproduzia. A minha supervisora ela rascunhava o documento a ser 

datilografado, com uma letra bem grande [ênfase na palavra bem], redonda, com 

aquela letra linda que ela tinha, como se a gente fosse cega ou burra. Porque era 

assim que eu me sentia. Eu me perguntava, será que eu sou burra? Será que ela me 

acha burra? Aí, ela ficava no seu ombro vendo você datilografar e ditando o 

rascunho que ela mesma tinha feito. Era tudo assim. Fora o curso de carimbo. Não 

podia ficar um carimbo de folha do processo torto. Tudo tinha que ser bem medido, 

certinho. Se não ela falava, chamava a atenção. Hoje não dá nem para imaginar um 

processo de trabalho assim com a quantidade de coisas que temos para fazer. 

Naquela época tinha tempo para pensar nestes detalhes, hoje não dá mais. (SE1) 
 

A evolução na tecnologia fez com que o “fazer” na máquina de escrever passasse a ser 

desempenhado no computador, por meio dos sistemas informatizados. SE2, SE3, SE5, SN1, 

SN6 e SN8 relatam que com os sistemas, houve a transição do trabalho manual, no papel, para 

uma característica online. O ter que “mexer no sistema” levou ao reaprender as mesmas 

tarefas, só que por meio de uma interface diferente: 

 

Os procedimentos a gente sabia, só não sabia operacionalizar a parte da informática. 

Durante muito tempo, comecei a aprender de novo o serviço, mexendo no sistema. 

Hoje 90% do serviço da seção é sistema. Às vezes você está aqui olhando o 

computador dá a impressão de que não está fazendo nada, mas estou com os 

sistemas abertos. (SE2) 

 

Independentemente de se o “fazer” de antes é diferente do “fazer” contemporâneo, a 

reflexão sobre o que se faz e como se deve fazer continua sendo fator chave para o 

aprendizado. “Eu tenho que entender o que estou fazendo. Se eu não entender o que eu estou 

fazendo, eu não consigo fazer” (SE7). SN3 conta que o aprender foi “aos trancos e barrancos, 

no cotidiano, fazendo” e que no processo de fazer se questionava sobre os resultados desse 

“fazer”: 

 

Só que eu ficava com medo de errar porque eu não sabia onde que esse erro poderia 

refletir. Quando você tem noção, beleza, mas quando você não tem, eu temia onde 

aquilo poderia interferir alguma coisa e complicar a vida da universidade. Na 

privada eu já sabia, mas aqui não. Eu só tinha a consciência. Eu queria saber onde 

aquilo iria dar e não fazer isso, ferrar com a vida de alguém e beleza. (SN3) 
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Dessa forma, o “fazer” cotidiano se reinventa e se renova com novas demandas de 

trabalho ao longo do tempo e com a introdução de novas tecnologias e com o aporte 

individual de cada funcionário, refletindo suas características pessoais no trabalho e, assim, 

moldando-o. Uma das maneiras de se repensar o “fazer” é afrontando os problemas que 

aparecem no dia-a-dia. 

 

6.2.1.3 Resolvendo problemas 

 

Para os sujeitos entrevistados, os problemas mais comumente enfrentados são a falta 

de precedência de uma tarefa que precisa ser feita, ou seja, um caso inédito, uma nova tarefa; 

as intempéries dos sistemas informatizados; a falta de informações ou a impossibilidade de 

acesso a elas; e a insuficiência de funcionários para atender o volume de trabalho. 

SE8 conta que atualmente precisa preparar uma documentação para atendimento das 

exigências da Vigilância Sanitária e, também, outra documentação de funcionamento da 

FOA/UNESP para expedição do alvará de funcionamento. Como nunca fez isso antes, 

procurará ajuda em funcionário já aposentado e em uma funcionária de outra seção que, 

recentemente, fez algo parecido, e assim desenrolará a situação. SE4 ensina que na falta de 

precedência da situação e de modelos a se seguir, busca apoio na legislação já existente na 

UNESP sobre o assunto para se elaborar um documento. Cita como exemplo as readaptações 

de funcionários, acidentes de trabalho e diversos casos com funcionários celetistas. 

Quando o problema está no entendimento do funcionamento sobre os sistemas 

informatizados, tentam-se soluções explorando o sistema (SE2, SE3, SE5, SN1, SN3, SN6 e 

SN8), ou como preferem os sujeitos, “fuçando”. Se essa ação não é suficiente, recorre-se, 

então, a outras unidades da UNESP, numa troca de experiências, participando de listas de 

discussão sobre os sistemas. Nenhum dos sujeitos citou recorrer ao serviço de informática 

local (STI).  

A ausência do superior imediato, quando este é a principal fonte de informações para 

se solucionar uma situação adversa, é um gatilho para se aprender. Embora seja vista 

inicialmente como um problema, é reconhecida por SN2 como uma oportunidade única de 

aprendizagem: 

 

Você tem que se organizar, tem que ler, tem que estudar. Quando a [superiora 

imediata] estava de férias e veio aquela bomba do convênio na minha mão e que deu 

problema, eu estudei junto com a [professora interessada]. O que ela me perguntava, 

eu anotava e procurava as resoluções, porque eu não tinha esses instrumentos na 

minha mão. Eu fui procurar a legislação dos cursos de extensão, eu fui procurar o 
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manual da própria FAPERP de como fazer o convênio. [...] Como ela apontava as 

dúvidas, era ela comigo o dia inteiro no telefone, eu pegava uns outros que já 

estavam comigo, eu ia verificando: pô, ele errou aqui também, ele errou aqui 

também, e foi aí que eu aprendi o convênio. Eu tive que ser posta à prova para isso, 

porque o parecerista exigiu de mim. Você não acha que aqui está errado? Aí eu tive 

que estudar, porque eu não tive essa orientação. A situação me fez ter essa 

orientação propriamente dita. 

 

Na ocasião em que a Faculdade de Medicina Veterinária foi criada em 2011, a FOA se 

viu diante de uma reestruturação de seu quadro funcional. Muitos funcionários assumiram ou 

entraram em seções nas quais todos eram novos na função. Diante desse cenário incerto e 

delicado, SN6 afirma que os técnicos-administrativos apoiaram-se uns nos outros no sentido 

de unirem seus recentes aprendizados na função para “dar conta” do trabalho do dia-a-dia. 

Esse apoio aconteceu na forma de proatividade em buscar informações com os funcionários 

que haviam passado pela seção, perguntando para outras seções, como a de Contabilidade, 

para a Reitoria e em legislações sobre o assunto. AE1 confirma que na falta de um colega de 

serviço que lhe ensine o trabalho, o técnico-administrativo tem que "correr atrás" para 

resolver a situação que surgiu. E ASE1 acrescenta que prestar atenção e valorizar aquelas 

conversas informais da "hora do cafezinho", de corredor ou quando alguém conta um caso do 

passado é importante para solucionar problemas atuais: "ajuda a buscar referências no 

passado. Na falta de referência escrita, então a gente busca nas histórias orais que ouvimos 

nessas ocasiões".  

 

6.2.1.4 Com a experiência 

 

A facilidade na resolução de problema está diretamente relacionada à experiência no 

trabalho, à qual os sujeitos SE1, SE2, SE4, SE6 e SE8 atribuem a capacidade de buscar nas 

suas experiências de aprendizagem anteriores respostas para as contingências atuais. É uma 

relação temporal, ou seja, por quanto mais tempo o indivíduo experienciou uma situação, 

melhores, mais rápidas e abrangentes respostas ele terá para a situação atual. SE8 e SN2 

chamam esse evento de “intuição” e “insight”, respectivamente, como se as soluções se 

materializassem do nada diante de seus olhos. “Assim, muitas vezes eu vou muito na intuição, 

também. Na coerência que a experiência me trouxe para analisar o caso” (SE8). 

Contudo, o relato de SN2 adverte que não é porque o funcionário tem muitos anos de 

trabalho que ele consegue resolver os problemas. Precisa viver, experienciar, buscar soluções 

para os problemas, ser proativo no presente para criar “sua bagagem” para o futuro.  

 



100 

Quem tem a experiência de já várias vezes ter visto este processo, de já conseguir 

captar onde ele errou, e assim, ele nem sabe porque ele errou, porque nunca ninguém 

corrigiu ou porque corrigiram e nunca falaram para ele. Mas você tem um insight 

assim: isso aqui ele colocou errado, mas vai errado lá na frente se a gente deixar. 

Isso é por causa da experiência que você já teve para poder detectar. É um 

conhecimento que em um ano, dois anos, você não vai sacar isso. [...] É diferente de 

você estar praticando, praticando, num espaçamento menor de tempo e daí a 

dificuldade quando um professor liga e você não consegue informar 100% porque de 

uma dúvida esclarecida ele já tem uma outra e se for por aqui e se for por ali. Aí 

aquela falta de experiência... Eu estou há um ano lá. É questão de tempo, mas é um 

pouco difícil isso. Não impossível. (SN2) 

 

SE1 também orienta que a experiência acumulada no tempo deve ser sempre 

atualizada, revista, ponderada na realidade atual antes de se propor a solução do problema. A 

atitude do passado pode não ser a mais adequada a uma mesma situação-problema que surge 

no presente porque:  

 

A vivência, a experiência que a gente vai ganhando também nos ajuda a solucionar 

os problemas que surgem atualmente, só que tem que justificar com as normas e as 

regras de hoje, porque as pessoas são outras, a realidade é outra, e o trabalho vai se 

ajustando a isso. (SE1) 

 

A próxima subcategoria explicará um procedimento peculiar da FOA/UNESP: a 

aprendizagem por consulta a processos. 

 

6.2.1.5 Comparando 

 

Os processos na FOA e em diversas outras unidades da UNESP são um conjunto de 

atos administrativos ordenados que instruem um determinado assunto. São usados para 

comunicação interna e são constituídos de capa, um documento inicial solicitando-se a 

abertura do processo sobre aquele assunto, um despacho e, no final, a ordem de arquivamento 

definitivo ou temporário. Na capa constam o número do processo, o interessado e o assunto. 

Os técnicos-administrativos SE2, SE7, SN1, SN4 e SN8 destacaram a consulta aos 

processos como uma forma de aprendizagem. Todas as vezes que surgem dúvidas de como 

iniciar uma determinada atividade na administração da Faculdade ou quando há a necessidade 

de corrigir o percurso de uma atividade já em andamento, os técnicos-administrativos 

recorrem aos processos já encerrados, ou que ainda estão em andamento, para comparar como 

foi feito anteriormente e, assim, copiar ou adaptar o que pode ser feito no momento presente. 

 



101 

A gente tem que recorrer aos processos já encerrados, processos antigos, pra gente 

visualizar como é que foi feito, e qual a sequência lógica que tem que ser seguida, 

então aí a gente tem que procurar até em arquivo, quando necessário. (SN1) 

 

Seja por falta de tempo ou por alguma outra limitação, SN4 lembra muito bem como 

os superiores imediatos se valem dessa atividade de aprendizagem para treinar os funcionários 

novatos. 

A [anonimato] pedia para eu consultar no processo, olhar nos arquivos antigos. 

Então, eu olhava o que havia sido feito, folheava o processo para trás e ir fazendo 

por comparação. 

 

Estudar a ordem em que um assunto se desenvolve ao longo do tempo possibilita ao 

funcionário conhecer o seu conteúdo em profundidade, conhecer as diversas esferas decisórias 

da FOA ou da UNESP e saber quais as ações foram tomadas em cada uma delas e o que deve 

ser feito na sequência. 

 

Muitas coisas a [anonimato] me ensinou, inclusive isso, você pega o processo, olha 

para trás, vê como é a sequência. [...] A [anonimato] mandava olhar o processo, 

pegava o processo. Aí eu olhava os anteriores, via a legislação e ia copiando a 

sequência de como era feito. (SE7) 
 

No entanto, a consciência sobre o desencadeamento de determinada tarefa num 

processo deve ser constante, pois nada assegura que a maneira que foi feita anteriormente está 

correta ou se os procedimentos adotados no presente já não seguem outras normativas. SN8 

exemplifica a observação: 

 

A entrada de um bem, por exemplo, eu fui aprendendo lendo a norma e olhando os 

processos antigos. Fiz muita coisa errada porque os processos antigos tinham muitos 

erros. Eu fazia errado porque eu copiava dos antigos. Com o tempo, eu: nossa, eu 

pus aquele negócio naquele processo, e não é assim.  
 

A importância e o papel da consciência no fazer cotidiano são apresentados na 

subcategoria seguinte. 

 

6.2.1.6Aprendizagem reativa 

 

Em seu discurso, os entrevistados SE2, SE3, SE5, SE7, SN2 e SN8 narram situações 

nas quais os servidores técnico-administrativos questionam a colegas e a si mesmos se estão e 

o que estão aprendendo ao executar aquela tarefa daquela maneira. A aprendizagem reativa 
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acontece durante a ação, quando não se tem muito tempo para pensar, porém envolve uma 

reflexão momentânea sobre o evento. 

Uma das preocupações para os questionamentos é saber se estão fazendo corretamente 

o trabalho e, em caso de erros, em que medida impactará o trabalho de outros na 

Universidade. 

SN2 opina que embora seu trabalho seja somente tramitar um processo, que não lhe é 

trabalhoso ou penoso verificar o seu conteúdo no momento em que ele chega às suas mãos 

para que, se numa próxima instância forem detectados erros, o processo não retorne à sua 

seção para correção. Esse verificar antes impediria um retrabalho desnecessário a ela mesma. 

Outra preocupação é comportamental. SE5 pede para seus colegas de trabalho para 

que a ajudem no policiamento de seu comportamento sempre muito “sincero” e direto com as 

pessoas, pois sabe que o tom de voz e o como falar influenciam a maneira de como se dá uma 

informação aos públicos interno e externo. Daí, há sempre um ensaio no presente para eventos 

futuros. 

Questionar-se sobre o método de execução do próprio trabalho também é uma 

preocupação constante em alguns discursos. Para fugir de justificativas comuns no serviço 

público como “sempre foi feito assim” e “não dá para mudar”, SE2, SE3 e SE7 observam 

como a atividade sempre foi executada no passado e propõe novas formas de execução, ora 

porque se preocupam com o que estão aprendendo, ora porque querem ser mais eficientes.  

 

Aqui na graduação sempre foi muita rotina, o que você faz para um aluno, você tem 

que fazer para oitenta, então, quando chegou o computador, foi nisso que eu pensei: 

"deve ter algum outro jeito de fazer 80 atestados, 80 certificados, 80 termos". 

Perguntei para uma colega de trabalho: "Você não sabe de um jeito que dá para fazer 

os 80 de uma vez?". Ela me disse que claro que dava, com mala-direta. Aí pedi para 

ela me ensinar. (SE3) 

 

Ai, não dou conta de numerar folhas do processo eu não aguento. Tinha que arranjar 

um outro jeito. (SE7) 
 

No entanto, SE1 lembra que o servidor público deve tomar o cuidado de prever os 

efeitos de suas ações no futuro, principalmente porque há muitas legislações regendo os 

assuntos e o funcionário não deve gerar problemas jurídicos para a Universidade.  

 

6.2.1.7Fazendo roteiros 

 

SN4 já havia advertido que qualquer tarefa na FOA/UNESP pode ter inúmeros 

procedimentos a serem executados. Diante dessa natureza do trabalho, alguns sujeitos 
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entrevistados como SE4, SE8, SN1, SN2, SN3, SN4 e AE1 ensinam que uma boa maneira de 

aprender, memorizar e resgatar o “como” tal tarefa deve ser feita é tomar nota de todos os 

procedimentos e elaborar roteiros, “fazer manualzinho de tudo” (SN1), pois para SN4, “eu 

aprendo também porque eu anoto tudo. Crio um passo a passo de todas as rotinas da seção. 

Desde quando eu entrei eu faço minhas folhinhas”. 

 

[...] e até fiz uma apostilinha de como era a sequência. Por exemplo: de montar um 

processo. Eu não sabia o que vinha primeiro, o que vinha depois. Eu fiz uma 

apostilinha minha ali, com a sequência do processo, sabe. Do processo de compras, 

de tudo. (SE8) 
 

Os superiores imediatos também podem fazer uso desse recurso quando as atividades 

são muito rotineiras para ensinar os novatos e ganhar tempo com isso. SE4 o faz, porém dá a 

liberdade ao servidor para adaptá-lo à sua própria forma de entender e aprender o trabalho. No 

entanto, novamente, alerta sobre as limitações que a legislação impõe. 

 

Por exemplo: vou passar um serviço para o [anonimato]. Expliquei tudo e deixei 

anotado igual uma cartilhinha para ele. Ele lê e segue o roteiro. Aí falei para ele: 

cada um tem um modo de trabalhar. Esse é um modelo. Se você quiser mudar 

alguma coisa, tudo bem, mas tem coisa que não pode mudar, não pode mudar 

mesmo.  
 

Para SN2, o roteiro evita perguntas excessivas e inoportunas ao colega e/ou superior, 

dando ao funcionário uma maior autonomia na condução da tarefa. Também funciona como 

fonte de informação e instruções quando se tem que trabalhar sozinho. A partir do momento 

em que a atividade foi interiorizada, pode-se descartar o roteiro (SN3), embora uma boa 

opção fosse mantê-lo para um próximo funcionário. 

 

6.2.1.8Improvisando 

 

A improvisação, embora não muito recorrente, surgiu nos discursos dos sujeitos de 

pesquisa. Ela se baseia muito mais na falta de apoio, disposição ou disponibilidade do 

colega/superior para ensinar ao funcionário do que na falta de recursos materiais para 

realização do trabalho. A expressão coloquial que marcou o discurso foi o “virar-se”, no 

sentido literal de esforçar-se, empenhar-se sozinho para encontrar soluções (SE2, SE5 e SN5). 

 

Desde que eu entrei aqui eu sofria com esse negócio de se vira, se vira nos trinta aí 

que o problema é teu. Com o tempo, foi criando a cara conforme a gente foi 

organizando. Depois saiu a portaria da reitoria [comas atribuições]. Não demorou 
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muito. Só que era uma coisa jogada. Cada um fazia suas coisas do jeito que achava 

mais coerente. (SE2) 

 

AE1 afirma que essa situação nunca representou sua realidade na FOA/UNESP, porém 

reitera que pode, sim, ser o de alguns colegas de trabalho, principalmente diante de mudanças 

organizacionais. 

É recorrente o caso de improvisação quando da instituição de novas tecnologias; em 

mudanças na estrutura organizacional, com criação e extinção de unidades organizacionais; 

implantação de sistemas informatizados; e legislações quando sem as devidas instruções 

normativas de como proceder com o trabalho. Nesses casos, o servidor é obrigado a trabalhar 

com medidas paliativas até ter os recursos necessários para agir de uma maneira mais 

apropriada. 

 

6.2.1.9Arquivando 

 

O ato de arquivar documentos administrativos ou acadêmicos em seus referidos 

processos ou proceder com a guarda definitiva dos processos pode ser mecânico, ou seja, sem 

consciência sobre a ação ou reflexão; como pode ser uma oportunidade de aprender, 

principalmente quando se age da forma descrita na subcategoria “Comparando”. 

Lembrado por SN4, o arquivar lhe fez “ir vendo qual era o trabalho na seção”. AE2 

reitera que o ato de arquivar proporciona uma visão “de como as coisas funcionam” e também 

“você vai se lembrando onde estão as coisas”. 

À continuação, articulam-se os conceitos do referencial teórico com os achados desta 

categoria. 

 

Análise da AI dos técnicos-administrativos durante o processo de trabalho 

 

A discussão sobre como acontece a aprendizagem das atividades laborais cotidianas 

pelos técnicos-administrativos no ambiente organizacional da FOA/UNESP é alicerçada no 

pressuposto de que o conhecimento é resultado da participação do indivíduo nas práticas e 

rotinas organizacionais e de uma complexa rede de relacionamentos (BRANDI; ELKJAER, 

2011), porque não há como separar participação no trabalho de aprendizagem (BILLET, 

2001). É por isso que os técnicos-administrativos entrevistados são categóricos ao afirmarem 

que só se aprende o trabalho na FOA na prática cotidiana, dada a riqueza de detalhes 
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históricos, legais e técnicos que estão implícitos em qualquer procedimento e rotina a serem 

executados. 

Para esses funcionários, adentrar profundamente nas nuances do trabalho e 

principalmente do ambiente que cerca essas atividades é crucial para entender porque 

determinado trabalho é feito daquela maneira. É em razão disso que há inúmeras afirmações 

dos participantes de pesquisa no sentido de "eu preciso pegar para fazer para poder entender" 

porque qualquer detalhe é muito valorizado, cultural ou historicamente. É nesse ambiente de 

trabalho que surgem possibilidades potenciais para que a aprendizagem se desenvolva, 

sobretudo, informalmente, porque muitas das formas de se fazer o trabalho não estão escritas, 

mas são passadas, aprendidas e interiorizadas em função do tempo e da experiência. A AI 

acontece por meio das oportunidades que estão integradas nas rotinas e práticas de trabalho 

cotidianas (LE CLUS, 2011). Por isso, o ambiente de trabalho da FOA pode ser reconhecido 

como um ambiente poderoso e legítimo para aprendizagem de novas habilidades e 

conhecimentos que permitam aos indivíduos melhor participação nas atividades do dia-a-dia. 

A evolução, senão melhor dizer revolução, das características do trabalho 

administrativo ao longo do tempo foi narrada pelos sujeitos, partindo do "antes era só 

reproduzir o que o chefe fazia, era braçal" para um conceito de funcionário do conhecimento, 

em que lhe é exigido organização, leitura e estudo para executar seus trabalhos e resolver os 

problemas diários. Para Gerber (2006) e Le Clus (2011), é essa característica mutável do 

trabalho, acentuada pelas novas tecnologias, não só as eletrônicas, mas também as 

organizacionais, que influencia a forma pelas quais os indivíduos e as organizações percebem 

a aprendizagem, interferindo no "como" as pessoas aprendem no trabalho. Por isso as lentes 

da WPL têm repousado na identificação e entendimento desses processos de se aprender no 

trabalho, que uso as pessoas fazem dessa aprendizagem e quais são os impactos desse 

aprendizado na vida dos indivíduos, de seus colegas e na organização como um todo 

(GERBER, 2006). 

Primeiramente, a aprendizagem acontece por meio do histórico das experiências 

individuais vivenciadas, pela reflexão a respeito daquilo que é aprendido ocorrendo a partir 

das interações dos indivíduos com o seu ambiente (CONLON, 2004; MARSICK; WATKINS, 

2001). É nesse sentido que os técnicos-administrativos afirmam que para aprender o trabalho 

na FOA é preciso vivê-lo, experienciá-lo no momento presente, com uma séria intenção de 

aprender com a circunstância e refletir sobre ela para poder resolver os problemas futuros. É 

dessa experiência intencional, da proatividade e do contexto da prática social que a AI surge e 

se incrusta no contexto organizacional (MARSICK; WATKINS, 2001; LE CLUS, 2011). O 
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contexto organizacional também é mutável, assim como a característica do trabalho do 

técnico-administrativo, pois um é resultado do outro, influenciando-se continuamente. É em 

razão desse atributo que SE1 insiste em que os funcionários devem olhar para o cenário atual 

de trabalho com atenção, atualizando sua forma de trabalhar de acordo com a realidade, as 

exigências e as necessidades das pessoas de hoje, pois o "trabalho vai se ajustando a isso".  

No contexto estudado, a AI não é só uma forma válida de aprendizagem, senão que é a 

primeira, a fundamental e a que caracteriza o trabalho do técnico-administrativo e lhe permite 

se socializar no grupo e na organização. Quando os sujeitos afirmam que o trabalho é todo 

informal e que eles mesmos foram "dando a cara" ao trabalho conforme foram se organizando 

da maneira que achavam mais coerente (SE3, SN5), especialmente no caso de criação de uma 

nova unidade organizacional, comprovam a constatação de Garrick (1998) de que a AI é 

importante porque é uma forma válida de aquisição de conhecimento, uma forma de as 

pessoas aprenderem da experiência (com o tempo, com o terminar dos ciclos de trabalho nas 

seções), sustentada na concepção de aprendizagem como processo (e não só como resultado 

de cursos e treinamentos), por meio da qual as pessoas, individualmente ou com colegas de 

trabalho, encontram-se pessoalmente (no dia-a-dia) para refletir, validar, transformar, dar 

significado (dar a cara) e procurar integrar seus diferentes tipos de conhecimento (da forma 

que acham mais coerente, informalmente, de acordo com o conhecimento acumulado de cada 

um). 

 

 

6.2.2 Trabalhando ao lado de outros 

 

Esta categoria igualmente representa aquelas atividades de aprendizagem que 

acontecem durante a realização do próprio trabalho, só que na presença e na interação com 

um outro.  Encontraram-se as seguintes atividades, as quais serão descritas na sequência: com 

o superior/colegas, perguntando, trocando ideias e contato com outras unidades. 

 

6.2.2.1Com o superior/colegas 

 

Quando perguntados sobre como o trabalho foi aprendido na FOA/UNESP, todos os 

sujeitos de pesquisa, imediatamente após a pergunta, indicaram um nome como responsável 

pelo ensino do trabalho. Esses nomes eram de um colega de seção ou do próprio superior 

imediato, pois muitas vezes não há mais ninguém numa seção além do próprio superior (SE1, 
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SE7, SN1, SN2, SN4, SN7), o que evidencia que, ao entrar na FOA/UNESP, os servidores 

técnico-administrativos aprendem, primeiramente, com um colega no próprio local de 

trabalho. 

O nível de interação entre os servidores mudou ao longo do tempo. SE1 e SE2 relatam 

que, ao entrar na FOA/UNESP no final da década de 1980, havia uma relação de 

distanciamento, em que o "funcionário era visto como subordinado", onde imperava o medo e 

a única forma de aprender era no respaldo encontrado em algum colega que se mostrasse mais 

compreensível e pudesse ajudar. 

 

Não tinha este negócio que tem hoje de todo mundo entrar aqui na sala e ficar 

conversando, trocando ideias. Não. Não podia. A gente nem queria passar aqui 

perto. O [anonimato] nunca entrou na [seção]. Ele ficava aqui dentro o dia inteiro e 

só o superior, o supervisor de cada seção, é que entrava aqui. (SE1) 
 

Atualmente, SE1 conta que a relação é mais cordial, chegando a ser colaborativa, 

provavelmente impulsionada pela mudança na natureza do trabalho, influenciada pelas 

mudanças nos mais diversos contextos sociais: 

 

Nossa, se mudou! Pelo que acabei de descrever de como é hoje, de como nós 

interagimos, até com as outras áreas. Se eu não sei, posso ligar para o diretor 

administrativo, até para o diretor, e vice-versa. Há diálogo. Antes era do jeito que 

também já falei. (SE1) 
 

O "como" se ensina tem mudado na mesma proporção do "o que" se ensina para fazer 

jus, claramente, à realidade mais dinâmica do trabalho na atualidade. SN3 conta que seu 

superior usou a expressão "colar nela" para pedir que ela ficasse muito próxima ao colega do 

trabalho para poder aprender seu ofício. "Para aprender, foi sentada do lado do colega", 

afirma SN3. SE1 descreve exatamente como acredita que alguém deve ser ensinado pelo 

superior/colega para aprender o trabalho na FOA/UNESP: 

 

[...] eu passei tudo para ela. Do jeito que eu queria ser ensinada. Você ensina a fazer 

e dá a responsabilidade. Não dá para segurar tudo para você. Eu fiz do mesmo jeito 

que eu fiz quando [anonimato] entrou: tem que fazer isso, então faz, eu vou 

assessorando, mostrando como tem que fazer, tirando as dúvidas, corrigindo, só que 

a responsabilidade de fazer é sua. Tem gente que não ensina porque acredita que é 

perda de tempo, que dá mais trabalho ensinar do que fazer. Claro que a gente perde 

um tempo no começo, mas tem que fazer isso. Senão, a pessoa nunca vai aprender. 

E até hoje isso acontece. 
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Mesmo todos os entrevistados dependerem inicialmente das primeiras instruções do 

superior/colega para aprender, a displicência para ensinar pode ser percebida na fala de vários 

funcionários:  

 

Não tinha mais ninguém para me ensinar. Só que [anonimato] nunca parou e me 

ensinou [...] ela me explicava trabalhando. (SN4) 

 

Ele me dava alguma coisa, na mão da gente, explicava assim mais ou menos e a 

gente ficava perguntando para ele o que era. (SN8) 

 

Eu peço trabalho [ênfase na fala]. Tem dia que eu digo "eu tenho que fazer alguma 

coisa". Aí eu pergunto: "o que tem pra fazer?" [...] eu pergunto muito para ela: 

"você está precisando de ajuda?"Por mais fácil que seja, por mais besteira, por um 

simples papel que você julgue que é simples, me faz fazer, me mostre. (SN2) 

 

É na interação e na relação dialógica cotidiana entre os funcionários no local de 

trabalho que se desenvolvem todas as atividades de aprendizagem apresentadas até o 

momento, alicerçadas na atividade básica de perguntar ao superior/colega, apresentada na 

próxima seção. 

 

6.2.2.2Perguntando 

 

A interação entre os técnicos-administrativos no local de trabalho se inicia na ação 

básica de investigar o "que" e "como" o trabalho deve ser feito. Essa investigação acontece 

por meio de perguntas. Após a citação do nome de uma pessoa que lhe ensinou o trabalho, o 

que se seguia era: "eu perguntava", "perguntando para o/a", "eu pergunto", "eu tinha que 

perguntar". 

SE8 é enfática ao afirmar que perguntar era a única forma de aprender seu trabalho, já 

que tinha diversos colegas que a cercavam, os quais tinham muito domínio técnico sobre o 

assunto. "Eu tive bons professores" (SN8). 

Quando questionados se tinham liberdade para perguntar, os sujeitos admitiram que 

sim, porém, que muitas vezes se sentiam incomodados com o excesso de perguntas que 

precisavam fazer para poder compreender os numerosos procedimentos que cada trabalho 

exige. Dessa forma, percebiam duas reações distintas em seus superiores/colegas. A primeira 

era o consentimento com a ação de perguntar, demonstrando que não se importavam com 

perguntas o tempo todo. Já outros insinuavam aos aprendizes estratégias como fazer 

anotações e roteiros para minimizar os questionamentos constantes. SE7 chegou a afirmar, 

conforme já exposto, que se procurem as respostas primeiro na legislação e depois se pergunte 
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a que SN4, seu subordinado, contesta: "Eu tenho que perguntar, porque muita coisa não dá 

para ficar só procurando". Por isso, AE2 pede para que superiores e colegas parem seu 

trabalho e, com paciência, ensinem quando for necessário, pois perguntar sobre o trabalho é 

uma das formas mais essenciais de se aprender na FOA. 

Muitas das circunstâncias vividas no ambiente do trabalho requerem informações 

precisas e rápidas, no momento em que ocorre a dúvida, como num atendimento telefônico ou 

de balcão. Nessas ocasiões, o ato de perguntar ao superior/colega e repassar a informação por 

ele dada pode parecer mecânico e confortável ao aprendiz. O que se espera é que na 

observação da resposta recebida aconteça a aprendizagem e, na próxima ocasião, o 

funcionário seja capaz de avaliar novamente a situação e comprovar se a mesma resposta 

pode ser dada ou não, perguntando novamente para outras pessoas de diferentes locais se 

necessário, para propor novos caminhos e, assim, construir seu repertório de possibilidades 

para enfrentar cada adversidade: 

 

Eu pergunto. Já aconteceu de eu pegar a substituição, na primeira vez, não havia o 

supervisor, que também é novo, não tinha ninguém e eu catava o meu processinho e 

vinha aqui na [anonimato] que trabalhou muito tempo na [seção]. Quem tem boca 

vai a Roma. Ligo para a reitoria, ligo pra colega, ligo para quem pode me ajudar. E 

não tenho problema nenhum. Se eu não sei, ah, não tenho dúvidas: vou perguntar. 

(SN5) 
 

Na tentativa de construção de um processo dialógico com o superior/colega que supere 

o perguntar/responder, a próxima seção descreve como os técnicos-adminsitrativos aprendem 

trocando ideias com seus pares.  

 

6.2.2.3 Trocando ideias 

 

A aprendizagem por meio da troca de ideias acontece a todo momento, de acordo com 

SN1, quando se descobre uma novidade, quando se dá e recebe uma informação, na busca de 

soluções, no compartilhamento de conhecimentos e de boas práticas nas rotinas de trabalho, 

cabendo a todos compartilhar. Porém, cabe ao líder ter iniciativa e incentivar a prática no 

grupo. SN1 conta que seu superior acredita que o indivíduo que está entrando na 

FOA/UNESP carrega consigo suas experiências anteriores, logo consegue visualizar a 

situação de uma maneira que não se está costumado a ver, por isso se deve abrir espaço para a 

troca de ideias. 

SE2 defende a aprendizagem pela troca de experiência com o outro: 
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Acho que a gente aprende mais assim. Passando pro outro aquilo que aprendeu, com 

troca de experiência. Isso é mais importante do que apostila. Apostila ajuda, você 

consulta, mas a prática é bem mais simples do que está escrito. Eu aprendi muito no 

sistema um ensinando o outro. 
 

A troca de conhecimentos pode partir da necessidade de se resolver um problema no 

trabalho (SE3, SN1), de dominar um novo recurso tecnológico (SE2), de enfrentar situações 

adversas (SE1, SE4, SE5, SN2), de propor novos procedimentos de trabalho (SE5, SE8, SN2, 

SN7), de aprender uma nova função (SE3, SN5, SN6, SN8). 

 

Você tinha que ligar o computador a hora que você podia ligar, entrar nele e tentar 

descobrir o que você podia fazer. Ai, meu Deus, como que salva? Eu aprendia a 

fazer alguma coisa no computador aí eu falava, oh, [anonimato], eu aprendi a fazer 

uma tabela. Aí eu ia lá e falava. Aqui um foi professor do outro. Cada um que 

aprendia, que descobria alguma coisa, ensinava para o outro. A informática estava 

começando, era muito precário. (SE2) 
 

A maneira pela qual a troca de ideias, de experiência acontece também é diversificada: 

(a) combinando com os colegas que ao descobrir algo novo, a informação ou procedimento 

será compartilhado (SE2); (b) por telefone (SE3; SE4; SE5; SE7; SE8; SN5; SN6; SN8); (c) 

acompanhando o superior nas decisões: 

 

O [anonimato] já me carregava com ele. Eu odiava, mas eu o acompanhava em tudo, 

porque eu sabia que iria sobrar para mim. É só fazendo o trabalho que você sente na 

pele. Hoje também é assim. Mesmo o treinamento sendo totalmente informal, eu 

tento passar para os meus colegas aqui, porque todo mundo tem que aprender. (SE3) 

 

(d) repensando e discutindo os procedimentos de trabalho com o superior/colegas 

(SE5 e SN6): 

 

Nós otimizamos muita coisa, nós deixamos as coisas práticas, sabe, sem firulas, sem 

frescuras, e tinha caderno disso, disso, disso, disso, daquilo e ainda tinha 

computador. Sem caderno nenhum. Computador, só. Tinha algumas coisas também 

que a gente fazia do jeito que a [anonimato], sabe, corta tudo. Vamos fazer do jeito 

que nós achamos que deve fazer e acabou. Às vezes a gente está fazendo alguma 

coisa e eu tenho uma ideia, ou [anonimato] tem alguma ideia melhor, vamos fazer 

assim? Vamos fazer assim. Assim vai ficar melhor. (SE5) 

 

 

De acordo com SE3, SN4 e SN5, a troca de ideia nem sempre é fácil, principalmente 

quando ganha uma conotação de ter que convencer o colega ou o superior para tentar mudar 

algo, pois a legislação impede que mudanças sejam feitas; pela forte resistência do superior; 

ou porque o funcionário pode não ter ainda o conhecimento necessário para saber se pode 
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mudar alguma coisa ou não. SE3 conta que só conseguiu mudar algo em seu trabalho por 

meio de um processo de luta, "brigando, insistindo", mostrando resultados que pudessem 

quebrar as barreiras do ceticismo de seu superior. 

 

6.2.2.4Contato com outras unidades da UNESP 

 

O processo de aprendizagem informal também se constitui numa atividade de 

desenvolvimento de uma rede de contatos para compartilhar aprendizagens com colegas 

especificamente de outras unidades da UNESP. Envolve a identificação e reconhecimento de 

indivíduos que demonstrem comportamentos positivos em relação à aprendizagem e que a 

encorajem no ambiente de trabalho (CUNNINGHAM; HILLIER, 2013) não só dentro da 

FOA, mas no contexto geral da UNESP (outras Faculdades, Institutos e Reitoria). 

O contato com outras unidades baseia-se na necessidade de verificação da 

operacionalidade de uma determinada informação ou procedimento de trabalho, isto é, se 

alguma unidade já está fazendo/usando, como está fazendo/usando, quais os resultados 

prévios, as necessidades de adaptação e os desafios enfrentados (SN1). Vale destacar que, dos 

16 entrevistados, somente 2 afirmaram buscar informações diretamente na Reitoria da 

UNESP. Os demais afirmaram buscá-las, primeiramente, com colegas de outras unidades. 

Atualmente, as formas de contato mais comuns são a telefônica, por e-mail, por listas 

de discussão e videoconferência. Num tempo passado, as visitas eram mais comuns, embora 

os objetivos de se contatar outras unidades continue o mesmo: 

 

Às vezes a gente ia para outra unidade da UNESP para ver como funcionava. Só que 

a realidade das outras unidades cada unidade tem uma realidade, trabalha de uma 

forma, sabe? A hierarquia era diferente de como começava o processo. Nas outras 

unidades funcionava de uma forma, aqui começava de outra. A gente ia, pescava 

alguma coisinha, mas a gente continuava trabalhando da nossa forma. (SE8) 
 

Conhecer a diversidade organizacional da UNESP e a realidade de trabalho das 34 

unidades ajuda os funcionários técnico-administrativos a alicerçarem suas opiniões sobre as 

rotinas de trabalho e proporem mudanças, embora, muitas vezes, continua-se na inércia de "lá 

eles fazem assim, só que aqui tem que ser feito assim" (SE2), sem realmente haver uma 

reflexão e um esforço de mudança ou adaptação do que outras unidades têm de melhor. 

O contato com funcionários de outras unidades é comum, rotineiro e essencial para 

aqueles funcionários que não têm a quem recorrer em sua própria unidade, principalmente 
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aqueles que assumiram cargos de supervisão devido à aposentadoria do chefe, ou devido à 

implantação dos sistemas institucionais informatizados. 

SE2 relata ricamente como se dá a interação entre colegas de diferentes unidades 

usando os diversos tipos de ferramentas de comunicação até que a resolução de um problema 

com um sistema informatizado aconteça: 

 

Quando você não consegue resolver mesmo, você manda um e-mail para as duas 

pessoas lá de [outra unidade]. Ou liga. Fazer parte da lista das [seções] também 

ajuda bastante. Esta semana um de lá da Faculdade de Araraquara mandou um email 

com dúvida. Depois de três e-mails, percebi que não estava conseguindo ajudar o 

rapaz. Aí liguei para ele. Ele ficou muito contente com meu retorno. Conseguimos 

resolver pelo telefone. Então, é assim, acho que a gente aprende mais assim. 

Passando pro outro aquilo que aprendeu, com troca de experiência. [...] Eu aprendi 

muito no sistema um ensinando o outro. Como a gente tem a lista, a gente troca 

informações. Chovem dúvidas o dia inteiro. A primeira pessoa que abre o e-mail, ela 

responde. Quando o moderador for ver a dúvida, ele vai ver que já está solucionado. 

Aí vem um e-mail: o problema de fulano lá da unidade tal era esse e já foi 

solucionado assim. (SE2) 
 

Os encontros de funcionários promovidos pelas próprias funções para discutir assuntos 

inerentes a elas são a principal oportunidade para conhecer os colegas de trabalho de outras 

unidades e conseguir contatos posteriores: 

 

Um senhor de Ilha Solteira que me ajudou muito, muito, muito. Mas do sistema 

novo ele não sabia nada. Ele me ensinou tudo: ele me deu muita noção de que 

quando entra um bem, o que eu faço, onde eu registro, o que faço, quem ensina, o 

que eu guardo, como guardo, ele me mandava alguns modelos. Até o [anonimato] 

falou para mim: vê se você pega um dia e vai para Ilha Solteira e conhecer a 

unidade. O contato era por telefone. Ele não manda muito e-mail. Também tem um 

outro rapaz de Presidente Prudente que eu conheci quando fui fazer o curso lá em 

Prudente. E aí, esses dois que me ensinaram. Eu os conheci no curso. Todo mundo 

que eu consegui contato foi no curso, e olha que foi de dois dias. Só que foi muito, 

muito, valeu muito a pena. Foi aí que eu consegui resolver meus problemas. (SN8) 

 

 

O estabelecimento e manutenção de contatos com colegas de outras unidades partem 

da disponibilidade do funcionário, conforme necessidade, para discutir problemas, para ouvir, 

ou para compartilhar conhecimentos especiais com seu colega de trabalho. Essa relação é 

baseada na amizade e em relacionamentos positivos construídos no local de trabalho e que, 

muitas vezes, pode transcender o ambiente profissional, nos casos em que mesmo o 

funcionário se aposentando, continua a ajudar o outro que ainda está na ativa. 

Essas relações são construídas com "solidariedade, coleguismo, amizade das pessoas, 

pois quando você tem amizade, você compartilha seus modelos, suas informações, e quando 

você precisa, também é atendido com maior urgência" (SE3). 
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O mais recorrentemente relatado foram as ajudas pontuais ou espontâneas para 

situações ocasionais ou necessidades imediatas. No entanto, é uma relação contributiva de 

mão dupla, isto é, o funcionário que recebe a ajuda também, muitas vezes, é indicado a 

oferecê-la. SN8 narra como, com menos de um ano de trabalho na FOA/UNESP, passou e 

ainda passa por esse tipo de experiência. Nesse caso, a necessidade imediata é o sistema 

informatizado implantado em sua seção. 

 

Eu fui convocada para fazer o treinamento do novo sistema do [seção]. Nesse 

momento eu conheci o pessoal do [seção] de outras unidades. Gente que tinha vinte 

anos de [seção]. Aí que foi que eu solucionei meu problema. Cheguei lá conversei, 

eu converso bastante, conheci o pessoal, explicaram o processo no sistema para 

mim. Foi facílimo para mim, parece que foi feito para mim este sistema, [...], 

aprendi certinho e no final acabei sendo suporte técnico do programa para outras 

unidades. (SN8) 

 
É uma equipe de suporte. A gente pegou, assim, algumas pessoas que tinham mais 

facilidade de trabalhar com o programa e damos treinamento. Sou responsável por 

Araçatuba (FOA e FMVA), Dracena e Tupã. A gente fez um programa que quando a 

gente tem dificuldade lança lá e mostra o que fez para solucionar. Às vezes não sabe 

a solução e você coloca lá, me perguntam isso e como eu faço. Também tem o e-

mail do sistema. Quando aparece uma dúvida eu escrevo: olha, alguém já fez alguma 

inclusão assim, assim, assim. Aí o pessoal retorna. Todas as unidades recebem esse 

e-mail e retornam como fez tal coisa. (SN8) 
 

À continuação, articulam-se os conceitos do referencial teórico com os achados desta 

categoria. 

 

Análise da AI dos técnicos-administrativos quando trabalham ao lado de outros 

 

Os indivíduos ganham experiência pelo resultado de como eles interagem com as 

pessoas (ELKJAER, 2004). Interação, etimologicamente, é uma ação integrada com outras 

pessoas. Assim como a natureza do trabalho mudou ao longo do tempo na FOA, a interação 

com colegas mudou na mesma intensidade: de uma interação limitada a emanação de ordens 

do chefe a partir do seu despacho, muitas vezes por meio de subordinados intermediários, a 

contatos diretos com profissionais de toda a sorte, de toda a UNESP, por todo o estado de São 

Paulo, por telefone, correio eletrônico, skype e videoconferência. Logo, a interação mudou em 

todos os aspectos dos elementos que compõem o processo de comunicação: emissor, receptor, 

a própria mensagem e, principalmente, o canal. 

Trabalhando, os membros de equipes compartilham entendimentos com novatos e 

veteranos a respeito de trabalho e aprendem uns com os outros. Como a aprendizagem das 

atividades no trabalho na FOA são primordialmente informais, de início os técnicos-
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administrativos necessitam das orientações de colegas e superiores para formarem um 

conjunto mínimo de conhecimento a fim de saber como executar o trabalho, por isso a 

resposta à pergunta "como você aprende/aprendeu seu trabalho aqui na FOA" vinha sempre 

seguida do verbo perguntar no gerúndio acompanhado de um nome próprio, que era do colega 

ou do superior, o qual dava condições para que cada funcionário cumprisse suas tarefas. 

Nessas interações, o importante é que cada trabalhador envolvido aprenda algo para 

melhorar seu desempenho e para poder compartilhar com os demais (GERBER, 2006). Pelas 

entrevistas, nota-se que o que se aprende está diretamente relacionado à qualidade das 

interações (ERAUT, 2004). São recorrentes as declarações em que não se estabelece uma 

relação dialógica entre o sujeito que tem ou quer aprender com aquele que é responsável por 

lhe passar o serviço. O simples fato de perguntar o que deve ser feito e como ao colega e o 

recebimento de uma resposta rasa não caracteriza a interação. É necessário que o emissor das 

instruções considere o novato ou a pessoa que necessita aprender em todo o seu ser, 

respeitando suas particularidades, como: a melhor forma de aprender de cada um; a 

personalidade; os objetivos na organização e os pessoais. A displicência nesse processo, 

identificada nas falas do sujeito pela falta de paciência, pela centralização, pela sensação de 

estar perturbando o outro com perguntas excessivas, por não parar o trabalho e olhar a pessoa 

nos olhos enquanto ensina, limita as discussões relacionadas ao trabalho, o suporte à 

aprendizagem, as devolutivas sobre o desempenho e as sugestões de melhoria. Para Eraut 

(2011), é nessas interações que surgem a AI; se elas não estão sendo construídas 

dialogicamente no ambiente da FOA, por consequência, o processo de aprendizagem informal 

se torna mais penoso. 

No entanto, outros técnicos-administrativos entrevistados confirmaram que 

aprenderam o trabalho com seus colegas de seção e com o superior porque conseguiram 

construir laços de confiança e de respeito mútuo, verdadeiras amizades que extrapolaram o 

ambiente laboral, o que facilitou a comunicação, o poder "se abrir" com o colega/chefe. Para 

Cunningham e Hillier (2013), esses são temas que ilustram que a dinâmica de um 

relacionamento positivo no local de trabalho entre os membros da organização é fundamental 

para empreender a AI, pois as pessoas precisam se sentir seguras caso precisem tomar uma 

decisão e, principalmente, voltar atrás quando se derem conta de que não foi a melhor 

decisão.  

Assim, trabalhar ao lado de outros permite observar e escutar o colega, oportunizando 

a aprendizagem de novas práticas e novas perspectivas, que se fique atento a diferentes tipos 

de conhecimentos e competências, e que se ganhe algum senso de conhecimento tácito da 
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outra pessoa (ERAUT, 2004). Em razão disso, são comuns os compartilhamentos de 

conhecimento entre funcionários da FOA com diferentes unidades da UNESP, fomentados 

pelos novos sistemas informatizados e pela operacionalização das legislações. Ao comparar a 

experiência do outro com a sua própria realidade na FOA, os técnicos-administrativos buscam 

aprender as melhores práticas nas rotinas de trabalho para minimizar as incertezas e os erros, 

e acentuar a segurança na ação, o comportamento proativo manifestado na busca pelo 

conhecimento novo e, principalmente, fortalecer e ampliar a sua rede de contatos. Reconhece-

se que as pessoas têm o potencial de aprender diferentemente uma das outras em diferentes 

situações, condições e tipos de trabalho (HAGER, 2012). 

Escutar, conversar, trocar ideias, resolver problemas, ensinar o colega, colaborar com 

ele e assumir desafios são relatados como o coração da AI e como fontes-chave para os 

trabalhadores aprenderem suas atividades no trabalho (BILLET, 2001; GERBER, 2006; 

ERAUT, 2011; HAGER, 2012; MARSICK; YATES, 2012; CUNNINGHAM; HILLIER, 

2013; LE CLUS, 2013). E é de coração que a aprendizagem dos técnicos-administrativos 

entrevistados acontece na FOA. Acredita-se que se aprende muito mais assim, "passando pro 

outro aquilo que aprendeu, com troca de experiência" (SE2); com demonstrações nítidas de 

coleguismo, de camaradagem, de solidariedade diante da necessidade do outro (SE3). 

Certamente, a aprendizagem com os colegas também faz bem ao coração, evidenciado pelo 

contentamento de SN8 ao poder atuar como tutor na implantação de um sistema 

informatizado mesmo antes de ter cumprido um ano de trabalho na organização. Gerber 

(2006) afirma que se aprende ao ensinar os outros e que isso faz o indivíduo se sentir bem em 

relação aos demais e a si mesmo. 

 

 

6.2.3 Enfrentando tarefas desafiadoras 

 

Esta categoria também foi identificada nos trabalhos de Eraut (2004; 2011). 

A aprendizagem informal no local de trabalho pode acontecer quando os indivíduos 

assumem, por necessidade ou por automotivação, novos desafios no local de trabalho. Esses 

desafios podem relacionar-se a sua própria função ou quando o técnico-administrativo se 

envolve temporariamente com as atribuições de uma nova função ou numa nova unidade 

organizacional para cobrir outro funcionário em períodos de férias ou licenças. 

Os desafios na própria função lembrados pelos entrevistados mencionam a própria 

natureza da tarefa e o ambiente de trabalho da FOA/UNESP.Os sistemas informatizados, 
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novas legislações e as decorrentes instruções normativas com inúmeros novos procedimentos 

de trabalho, a entrada e saída de servidores técnico-administrativos e docentes, as mudanças 

na estrutura organizacional, o comportamento e a postura profissional de colegas, enfim, a 

experiência diária do trabalho por si só constitui-se um desafio e os leva a buscar novos 

conhecimentos, a adotar novas posturas e hábitos e a rever suas condutas e padrões diante do 

trabalho: 

 

Eu acho que no dia-a-dia a gente passa por muitas experiências. E muitas vezes são 

boas. Aqui não tem uma rotina, então é legal quando você vê que você conseguiu 

atender aquela pessoa, consegui fazer aquilo e ela saiu satisfeita, principalmente 

quando não havia nada escrito e baseou-se na sua experiência daqui, uma 

experiência dali e deu certo. Então, o desafio do dia-a-dia já é uma experiência boa 

para mim. (SE4) 

 

Mas somos nós que temos que enfrentar aquilo que a faculdade impõe de novidade, 

muitas vezes, e com isso a gente aprende mais, se prepara mais. (SE1) 

 

E é no bom desempenho do funcionário diante dessas diversidades que as 

oportunidades de substituição em novas funções podem aparecer, seja por necessidade da 

própria instituição, seja por interesse de departamentos e seções. SE1 explica que num tempo 

passado, não se preparava o funcionário para substituir um colega em posição hierárquica 

superior, pois a mentalidade era de que a indicação para esses cargos era política, logo, para 

que preparar o indivíduo? A característica política ainda continua na atualidade, pois é sabido 

que se depende de indicação para as posições superiores. Contudo, um novo olhar, voltado 

para o bom desempenho do funcionário e para sua postura profissional, é o que tem definido 

as indicações para as substituições. 

Dos sujeitos entrevistados, 6 substituem seus superiores imediatos ou outras funções 

dentro da FOA/UNESP. A substituição se dá sempre em cargos de confiança, em que o 

trabalho deve ser feito quando o funcionário está de férias ou licenças. Quando o funcionário 

que não ocupa cargo de confiança também se ausenta pelos mesmos motivos, não se 

caracteriza substituição, somente transfere suas atribuições para o colega que ocupa a mesma 

função. Daí, a substituição daquele que ocupa cargo de confiança envolve diferença 

pecuniária, o que se torna um fator motivacional para se almejar a substituição. 

Não que seja fator decisório, porém o fato de o técnico-admnistrativo ter substituído 

uma função e ter se apropriado do "fazer" e do "ser" daquela função pode prepará-lo para 

ocupá-la definitivamente. 

Quando na situação de substituição, diversas vezes o funcionário acumula sua própria 

função com aquela em substituição. O administrar o tempo para cumprir as funções 
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acumuladas já é por si só um desafio, o que não é bom para o funcionário, pois ele não se 

concentra em nenhuma delas. Para aprender, ele deve estar totalmente investido na função 

(SE2). 

Para aprender em condição de substituto, SE5 confirma que é indispensável o apoio 

dos novos colegas e do próprio substituído ao dar-lhe suporte para que a aprendizagem ocorra. 

SN8 revela como se sentiu diante da experiência de substituição:  

 

Quando eu fiz a primeira substituição da [anonimato] eu cheguei e falei: Olha gente, 

eu tô aqui mas eu não tenho noção do que vou fazer aqui. Vou fazer o melhor que eu 

puder. Agradeço a oportunidade, vou me esforçar, mas se eu falhar é falta de 

conhecimento. Quando eu acabei, foi o último dia, eles falaram: Você ultrapassou 

todas as expectativas, fez tudo certinho, não deu uma pisada, entendeu tudo muito 

rápido, foi muito bem. Foi muito bom para mim. [...] É bom para minha cabeça, que 

estou ficando velha, fazer alguma coisa nova. Eu fiquei 20 anos fazendo a mesma 

coisa. Eu peguei e falei:eu vou dar conta. Eu sei que sou capaz e vou aprender, vou 

aprender tudo o que tiver que aprender, vou aprender para fazer. Foi um desafio, 

mas não tive medo. 
 

À continuação, articulam-se os conceitos do referencial teórico com os achados desta 

categoria. 

 

Análise da AI dos técnicos-administrativos quando enfrentam tarefas desafiadoras 

 

Assim como a resolução de problemas, o desafio é um gatilho para a aprendizagem 

informal no local de trabalho. Para enfrentar os desafios na própria função ou em outra, a 

aprendizagem aconteceu por meio de solução de problemas, frequentemente com ajuda de 

terceiros em conversas, interações sociais, colaboração, relacionamentos e práticas, o que, 

segundo Marsick e Yates (2012), são o coração da AI. A conversa com aqueles que já 

ocuparam o cargo temporariamente, com aqueles que ocupam cargo semelhante, a 

colaboração na troca de modelos de documentos diversos e de instruções são as formas mais 

usualmente mencionadas pelos sujeitos que enfrentam o desafio da substituição temporária de 

cargos. 

Os desafios cotidianos citados nos excertos de discurso são problemas para os quais os 

técnicos-administrativos buscam solução. É na busca dessa solução, ou seja, no processo de 

investigar que a AI ocorre. As respostas são buscadas na experiência na sua função de origem 

(de contratação) ou na função anterior a da FOA/UNESP e, ainda, no contato com outros 

membros da organização. E é justamente pela forma que o indivíduo interage com seus meios 

que definirá como ele aprenderá. Ao adotar uma estratégia de resolução do problema, o 
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indivíduo reflete sobre a ação escolhida e verifica o que aprendeu, tanto com os resultados 

desejados quanto com os indesejados (MARSICK; WATKINS, 2001). Nos casos 

apresentados, as estratégias foram corretas, já que os resultados obtidos nas substituições 

foram positivos. Pelo exposto anteriormente, algumas das estratégias para se aprender no 

ambiente da FOA/UNESP são: na prática, comparando, fazendo roteiros e perguntando para o 

colega/superior. 

Como não é possível aprender algo sem se relacionar (BRANDI; ELKJAER, 2011), o 

experienciar novas habilidades até então não despertadas ou inexploradas e com o suporte 

necessário de um colega leva ao aumento da motivação e da confiança do indivíduo (ERAUT, 

2004). O feedback positivo, nesses casos, também exerce o mesmo papel motivador, como 

mostra a última fala de SN8 exposta nesta seção. A AI é melhor empreendida no local de 

trabalho quando as pessoas se sentem seguras em suas funções(CUNNINGHAM; HILLIER, 

2013). Novamente, os relacionamentos positivos construídos na interação cotidiana com 

colegas permeiam essas experiências. 

 

 

6.2.4 Estudando a legislação 

 

A legislação à qual se faz referência nesta categoria consiste nas regras e 

procedimentos criados pela UNESP e pela FOA, ademais daqueles inerentes ao funcionalismo 

público, para lidar com as contingências enfrentadas por seu ambiente organizacional.  

Denominada por Hall (2004) como um instrumento de formalização, ela capacita os 

indivíduos, pois os procedimentos formalizados ajudam as pessoas a realizar seu trabalho. Ao 

mesmo tempo que ela é orientadora, é também coercitiva, pois seus membros são forçados a 

obedecer a ela.  

A percepção de que se aprende o trabalho na FOA/UNESP por meio de consulta e 

estudos da legislação é evidente para todos os sujeitos entrevistados, principalmente para 

SN1, SN2, SN4, SN6, SN8, SE1, SE4, SE7,SE8 e AE1, cujos alguns excertos do discurso se 

mencionarão.  

 

Nosso trabalho é técnico. A gente trabalha essencialmente em cima de normas. 

(SN1) 

 
Eu fui aprendendo lendo a norma e olhando os processos antigos. Aí pegava o 

processo, conferia com a norma, porque aí eu comecei a aprender a usar a norma. 

(SN8) 
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Para fazer meu trabalho eu preciso saber legislação. Eu tenho que saber a legislação 

de licitação, a 8666, para ficar atento e não deixar passar nenhuma falha. Ela rege a 

seção de Materiais e a Finanças. Por exemplo: na nota de empenho a gente tem que 

citar essa lei. (SN6) 

 

[Aprende-se] olhando no processo e estudando a legislação, o regulamento do 

programa, as normativas, as portarias, ofícios, etc. (SN4) 
 
 

SE7 propõe que primeiro se consulte a legislação e depois, na dúvida, recorra-se a 

manuais e a perguntas ao colega ou superior imediato, na tentativa de poupá-los de mais um 

trabalho, de mais uma orientação. 

A legislação auxilia na resolução de problemas quando não há precedentes para basear 

a proposta de solução: “conforme ia aparecendo eu ia vendo como tinha que fazer, pesquisava 

a legislação, pesquisava com os mais experientes como que fazia” (SE8). “Aí nós temos que 

sentar e ir procurando a legislação, lei, portaria, porque chega o documento e não tem modelo 

para se seguir” (SE4). 

O servidor técnico-administrativo tem seu trabalho caracterizado por uma 

formalização extremamente rígida, em grau máximo, que não lhe permite fazer julgamentos e 

que lhe exige um grande número de regras para orientar seu comportamento. No entanto, não 

é somente passivo dessa formalização, uma vez que também tem o poder de criá-la e alterá-la. 

 

Claro que há limites. A gente não sai inventando coisas. Eu sempre digo a vocês que 

nós trabalhamos em cima de legislação. Nada foge ou pode fugir do que está escrito. 

Nosso papel como técnico é observar a legislação e assessorar a diretoria, os 

professores, os coordenadores, em cima da legislação que nós temos. (SE1) 

 

Dessa forma, quando o trabalho se baseia em justificativas técnicas, baseadas na 

legislação, ganha-se credibilidade, passa-se segurança, pois não há subjetividade na 

orientação dada pelo servidor. 

 

Então, tive que trabalhar mais esta parte, mostrando que nada era pessoal, que nosso 

trabalho se baseava em justificativas técnicas, que tudo aquilo que sempre havia sido 

feito [em direções passadas] tinha uma razão de ser, havia uma legislação que nos 

obrigava àquilo. (SE1) 

 

Mas a legislação é até hoje, senão acho que não está bom. Até hoje vou fazer uma 

informação, não sei se é insegurança, mas ontem mesmo fui fazer uma informação, 

uma informação corriqueira. Houve muita mudança de legislação, temos um 

regulamento da seção de 2010 e outro 2011, 2012. Eu li o artigo, será que era isso 

mesmo? E não era. Entendeu? É esse tipo de cuidado que eu gosto de ter. Aí eu fico 

satisfeita com o que eu estou fazendo. (SE7) 
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O excesso de legislação criou um cenário organizacional demasiadamente complexo, 

cheio de normas a serem conhecidas e seguidas. SE4 expressa sua preocupação no sentido de 

encontrar recursos humanos que dominem tantos assuntos, que sejam cada vez mais 

especialistas, pois o superior, sozinho, jamais dominará todo o conteúdo de sua seção. ASE8 

esclarece que se deve estar sempre atento, porque a legislação muda constantemente. 

 

Não dá conta porque, por exemplo, aposentadoria. [anonimato] tem uma sabedoria 

imensa sobre o assunto. Mesmo assim às vezes vêm coisas que ele precisa estudar 

como vai fazer. Ainda precisa estudar. Então, precisa ter uma visão geral, porque 

ninguém vai aprender tudo isso aqui. Ninguém consegue, ninguém consegue 

[ênfase]. Então, é uma visão geral para poder orientar o que deverá ser feito. (SE4) 

 

Finalmente, o conhecimento sério e profundo das diversas legislações que regem o 

trabalho na FOA/UNESP desenvolve o senso crítico para saber, inclusive, diferenciar o que se 

trata de uma questão cultural, empírica, daquilo que é legal e onde está o seu embasamento 

teórico. 

 

Só que eu sempre li as coisas, as legislações, eu procurava saber o que estava 

acontecendo nas outras áreas aqui da [divisão]. Então, na substituição do [chefe], eu 

perguntava por que isso, por que aquilo e, principalmente, questionava: "onde está 

escrito isso", "quero saber onde diz isso que você está afirmando". E eu ia atrás e lia 

e pesquisava e verificava se era verdade aquilo ou se era pessoal ou cultural. E com 

isso eu aprendia. Não vou falar que aprendi tudo porque isso não existe. Por isso que 

até hoje, olha a pilha ali [apontando para uma pilha de documentos, pastas e 

legislações que ficam num canto de uma mesa grande com tampo de vidro no centro 

da sala, pilha à qual o sujeito e outros da área sempre recorrem quando precisam de 

uma legislação específica], está ali, é só vir e procurar para embasar seus 

argumentos.(SE1) 
 

Com sua explanação, SE1 esclarece o objetivo de se conhecer a legislação para 

melhorar o próprio trabalho, orientar o público interno, encontrar respostas para problemas 

sem precedências e para se preparar no intuito de assumir outras funções. 

À continuação, articulam-se os conceitos do referencial teórico com os achados desta 

categoria. 

 

Análise de como os técnicos-administrativos aprendem informalmente ao estudar a 

legislação 

 

As burocracias estatais são um exemplo claro da persistência e da resiliência de 

organizações que mantêm até hoje os princípios coercitivos das teorias clássicas da 

organização. Embora façam apologia a quebras de paradigmas, qualquer usuário de seus 
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serviços públicos, seja ele interno ou externo, pode comprovar o quanto a organização possui 

um ambiente complexo, estrutural e psicologicamente (CUNHA, 2011). 

A FOA/UNESP é uma burocracia profissional. Seu trabalho é padronizado e orientado 

à tarefa, o ambiente é estável e não inclui muitos controles externos à organização. O fator 

básico do trabalho é representado pelas aptidões e conhecimentos de seus trabalhadores, os 

quais são profissionais ou pessoas altamente qualificadas, que conhecem o ofício (HALL, 

2004). Seus funcionários têm elevado nível de escolaridade (CUNHA, 2011; HALL, 2004) e 

sua área de atuação situa-se no domínio técnico, ou seja, os servidores resolvem problemas 

técnicos associados a um negócio delimitado no topo da organização, ou seja, a educação 

pública de nível superior. Daí a denominação de “técnico” (CUNHA, 2011). 

Os funcionários técnico-adminsitrativos se valem da formalização organizacional para 

se tornarem peritos em suas tarefas, impondo procedimentos altamente formalizados, 

forçando seus membros a concordarem com suas orientações. A administração conduzida por 

esse tipo de funcionário é baseada na disciplina, e os indivíduos obedecem às orientações 

porque percebem que a ordem mantida baseada em regras é a melhor forma de se atingir os 

objetivos (ADLER; BORYS, 1996).Essa função coercitiva da burocracia é vista como 

negativa quando o indivíduo na organização assume que ela é essencialmente coercitiva e isso 

permite anular sua autonomia. Outra consideração negativa a ser feita são as assimetrias de 

poder geradas e as divergências nos interesses econômicos. Sobre essa última, quando 

claramente se percebe que a organização caminha contra seus próprios interesses limitada 

pela sua própria formalização (ADLER; BORYS, 1996). 

No entanto, nem tudo é ruim na burocracia profissional. O trabalho baseado em 

legislações ajuda na redução de conflitos de papéis e da ambiguidade. Ainda, quando o 

funcionário técnico-administrativo consegue perceber ao menos uma coincidência entre seus 

próprios objetivos com os da universidade, ele pode abrir as portas para uma formalização que 

contribua com a eficiência da organização, propondo e implementando rotinas que facilitem 

seu trabalho altamente formalizado e que ao mesmo tempo aumente o desempenho de suas 

tarefas, o da organização e seu orgulho em ser membro daquela instituição (ADLER; 

BORYS, 1996).O que não é tarefa fácil, uma vez que a própria legislação criada, e sob a qual 

terão seu desempenho avaliado, impede-os de buscar uma maior autonomia. Conforme 

observado em muitas pesquisas nessa área, essa rigidez também pode conduzir a uma grande 

sensação de insatisfação, impotência, alienação e isolamento psicossocial no trabalho (HALL, 

2004). 



122 

Quando os técnicos-administrativos afirmam que seu trabalho é complexo, fazem 

referência a uma outra característica estrutural da organização além da formalização: a 

complexidade.  

A complexidade é o grau de especialização de uma organização e está diretamente 

relacionada ao número de especialidades ocupacionais que ela tem, ao seu tamanho, ao 

número de divisões, departamentos e seções e ao nível educacional de seus membros (HALL, 

2004). A FOA/UNESP atende a todos os fatores citados. Por ser uma Faculdade de 

Odontologia possui em seu quadro funcional uma ampla variedade de ocupações: cirugiões-

dentistas, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, médicos de diversas 

especialidades, psicólogos, técnicos de radiologia, de laboratório, de segurança no trabalho, 

entre outros, ademais das funções docentes e administrativas. A UNESP conta com mais de 

10 mil funcionários distribuídos na sua estrutura já apresentada anteriormente. Logo, se já 

existem premissas que a tornam complexas, Hall (2004) afirma que o cenário não mudará, 

pois há forte tendência de as organizações se tornarem cada vez mais complexas à medida que 

as próprias atividades e o ambiente que as circundam se tornam mais complexos. As 

organizações que sobrevivem tendem a crescer em tamanho, sendo que o tamanho e a 

complexidade são relacionados. A maior complexidade conduz a maiores problemas de 

coordenação e controle (HALL, 2004). Logo, a partir dessa relação, é evidente concluir que 

maior formalização é necessária e volta-se à questão inicial deste texto. 

 

 

6.2.5 Conhecendo a instituição 

 

Conhecer a UNESP, a FOA e seu ambiente de trabalho pode auxiliar na aprendizagem 

e na compreensão do trabalho, conforme relatado por SE6, SE3, SN1, SN3 e SN8. 

O conhecer a instituição está relacionado a três fatores principais citados pelos sujeitos 

de pesquisa. O primeiro é ter parentes que tenham trabalhado na FOA/UNESP e que de 

alguma forma tornaram toda a realidade da Faculdade acessível, familiar, sem mistérios, o 

que acarretou “certa tranquilidade” (SN1) ao entrar no novo ambiente organizacional, pois 

“você se sente um pouco em casa, você se sente um pouco à vontade” (SN1). A ambientação 

acontece muito mais rápido do que alguém que não possui esses vínculos, pois reencontram-

se colegas e amigos que antes estavam restritos ao círculo familiar (SN8). 

O segundo fator é passar por alguma unidade organizacional (seção ou departamento) 

cuja natureza do trabalho lhe permita ter uma visão sistêmica do trabalho de toda a FOA ou de 
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toda a UNESP. No âmbito da FOA, geralmente, o trabalho na Seção de Comunicações, na 

Diretoria, na Seção Técnica de Pós-Graduação e na Divisão Técnica Acadêmica permite essa 

visão do todo. SN3 conta como percorrer os diversos espaços da FOA ajudou na 

aprendizagem do trabalho: 

 

Como eu andava por todos os departamentos, por toda a faculdade para entregar 

documentos, você conversa com todo mundo, isso me ajudou a fazer amizades e a 

ter noção dos assuntos. Hoje, eu estando na [anonimato], quando eu comento algo de 

fora, às vezes o pessoal que está ali há tanto tempo, não sabe. Quando eu fazia 

atendimento de balcão, eu perguntava depois para [anonimato] quem era aquela 

pessoa. Mas ir até as seções e departamentos, me ajudou a ter uma visão global, o 

universo da faculdade. 
 

SE3 relata que a participação do seu superior imediato em órgãos colegiados permitiu 

a alteração da concepção que ele próprio tinha do seu trabalho e do de outros e que todos 

tinham que aprender, não somente o superior: “Ele [o superior imediato] passou a pensar que 

todo mundo tinha que aprender. Ele participou de muitos órgãos colegiados centrais [...] então 

acho que a visão dele também mudou” (SE3). 

O terceiro e último aspecto do conhecer a instituição diz respeito à participação do 

servidor em órgãos colegiados locais (da FOA), e centrais (da Reitoria da UNESP). Os órgãos 

colegiados são aqueles formados pela representação de servidores docentes, técnico-

administrativos e discentes eleitos por seus pares; e, em alguns deles, pela indicação da 

representação de membros da sociedade. Esses órgãos são de assessoria e possuem caráter 

deliberativo. Entre os órgãos colegiados centrais estão o Conselho Universitário, o Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão/CEPE, o Conselho de Administração e 

Desenvolvimento/CADE, as Câmaras Centrais de Graduação e de Pós-Graduação. Entre os 

órgãos colegiados locais estão a Congregação da Faculdade, a Comissão Permanente de 

Pesquisa e Extensão Universitária/CPEU, a Comissão Permanente de Pesquisa/CPP e a 

Comissão Permanente de Ensino/CPE, além dos Conselhos de Cursos de Graduação e os de 

Pós-Graduação. 

SE6 conta em que a participação nesses órgãos ajuda na aprendizagem do trabalho: 

 

Eu demorei muitos anos para entender como a UNESP funcionava. O trabalho em si 

você aprende logo, no dia-a-dia, até então eu só entendia o trabalho que eu tinha que 

executar. Mas o funcionamento de como as coisas tramitam dentro da universidade, 

como são aprovadas, por exemplo, você tem que saber. No departamento você 

precisa saber como um plano de ensino é aprovado, precisei saber como um relatório 

anual de atividades do docente precisa ser enviado para a reitoria para ser avaliado, 

então, demorei muitos anos para isso.  

 



124 

[...] porque ali nos órgãos colegiados você vai ver a essência de como realmente as 

coisas funcionam, como as coisas tramitam. Então eu passei por CCG, CCPG, 

CEPE. Eu aprendi, entrei em comissões, conheci pessoas, troquei ideias. Isso foi 

muito importante para mim. 

 

 

Embora a composição e atribuições de cada órgão colegiado estejam clara e 

amplamente descritas no Regimento Geral e no Estatuto da UNESP, a participação como 

membro efetivo desses órgãos é que oferece condições de o indivíduo inteirar-se das 

responsabilidades e do impacto das decisões desses órgãos na Universidade. 

À continuação, articulam-se os conceitos do referencial teórico com os achados desta 

categoria. 

 

Análise de como os técnicos-administrativos aprendem informalmente ao conhecer melhor 

a FOA e a UNESP 

 

As organizações exercem influências benignas ou não na comunidade à qual pertence, 

porque são participantes ativas da sociedade (HALL, 2004). Uma universidade, em 

específico, é produtora, atacadista e varejista de conhecimento e não pode fugir à prestação de 

serviços, pois o conhecimento que produz deve estar a serviço de todos (KERR, 1982). O 

câmpus da UNESP de Araçatuba é reconhecido na comunidade em que atua por sua 

característica extensionista, isto é, pelo atendimento que suas duas Faculdades oferecem aos 

cidadãos por meio das clínicas de Odontologia, do Centro de Oncologia Bucal, da Bebê 

Clínica, do Centro de Atendimento a Pacientes Portadores de Necessidades Especiais e do 

Hospital Veterinário. Logo, o conhecimento dos indivíduos sobre a FOA já vem de fora dos 

muros da universidade. Seu nome não representa um mundo desconhecido que será 

desbravado após a entrada. Muitos dos seus produtos, serviços e membros já são conhecidos. 

Contudo, a organização é complexa, como visto na seção anterior. Sua complexidade 

se dá horizontalmente, pelo número excessivo de unidades organizacionais; verticalmente, 

pelos muitos níveis hierárquicos; e por sua dispersão geográfica: são 34 faculdades e 

institutos espalhados por 24 municípios em todas as regiões administrativas do estado de São 

Paulo. Dessa forma, a tomada de decisão é centralizada nos muitos conselhos, comissões e 

colegiados formados por seus membros, ora na própria unidade, ora na Reitoria, em São 

Paulo. A participação efetiva de um membro nessas instâncias decisórias pode ajudar na 

implementação de uma decisão (HALL, 2004). Assim, as participações em comissões, 

comitês, projetos e outras responsabilidades que vão além da descrição do cargo do indivíduo, 
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geralmente, pode fazê-lo se sentir mais satisfeitos com o seu desenvolvimento na carreira, por 

ter a oportunidade de contribuir com a organização e por poder se preparar para assumir 

responsabilidades maiores (CUNNINGHAM; HILLIER, 2013).  

 

6.2.6Praticando habilidades pessoais 

 

Esta categoria é proposta por Gerber (2006) e considera que os indivíduos refletem, 

consciente ou inconscientemente, as características pessoais de seu comportamento nas suas 

experiências de aprendizagem no local de trabalho. Assim, os sujeitos de pesquisa acreditam 

que certas habilidades são facilitadores que instigam sua aprendizagem na FOA/UNESP, 

especialmente porque declaram ter: proatividade (SE1, SE2, SE8, SN2, SN3, SN5, 

SN6),iniciativa (SE1, SE2, SE8, SN2, SN3, SN5, SN6),flexibilidade (SE8), facilidade em 

aprender (SE2, SN5), interesse (SE7, SN2), intolerância ao erro(SE3, SE7), praticidade (SE5), 

responsabilidade (SE7); curiosidade (SE6); e que ser ansioso (SN1) ou tímido(SE4) é barreira 

para a aprendizagem.Logo, a aprendizagem é o resultado do processo de aplicação dessas 

habilidades. 

A proatividade e a iniciativa foram as habilidades mais citada pelos entrevistados e 

foram tratadas como sinônimos pelos sujeitos: 

 

Como eu sou uma pessoa muito proativa, eu vi uns impressos lá, assim [deixados de 

lado], eu achava que aquilo lá tinha que ficar fazendo. [...] Eu sou uma pessoa que 

vou e faço, eu não fico fazendo corpo mole. (SE8) 

 

Eu fui atrás para aprender [informática]. Pedi para uma moça lá da [empresa 

privada], pedia ajuda para fazer a fórmula e trouxe o programa para cá. Mas graças 

ao [cônjuge], que eu o via fazendo as planilhas, pedia para ele me ensinar porque 

sabia que aquilo ia me ajudar. Inclusive, outros cursos de informática eu fiz fora 

daqui, no SENAC, porque a UNESP não fornecia cursos. Paguei esses cursos para 

ver se dava uma alavancada aqui. (SE3) 

 

Minha iniciativa veio de mim mesmo. Eu sou assim. [...] Talvez pelo fato de ter 

trabalhado muito na iniciativa privada. (SE2) 

 

 

O discurso sobre a proatividade e a iniciativa caracteriza-se pelo senso de atitude, de 

investigação, de diligência, de prontidão e de dedicação ao trabalho. Daí o fato de os sujeitos 

relacionarem o comportamento proativo com outras atitudes como: (a) facilidade ou interesse 

em aprender, desvelando capacidade para investigar, para pesquisar, sendo autodidata ou 

agindo por curiosidade: “Eu fuço, vou fuçando nos programas” (SE2) ou “Ninguém me 
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ensinou [...] só que eu lia as coisas, as legislações, eu procurava saber o que estava 

acontecendo nas outras áreas ou aqui na [própria área]” (SE1); (b) praticidade: “Eu sou muito 

prática: não suporto conversas, reuniões longas, minhas reuniões são de no máximo 10 

minutos” (SE5); (c) prontidão para ajudar os colegas: “Eu peço trabalho [...] Queria poder 

falar para algum colega [de outra seção] que está tumultuado: tem alguma coisa que eu possa 

ajudar? Mas eu sou subordinada aqui” (SN2). 

A facilidade para se adaptar a diversos contextos organizacionais e natureza de tarefas, 

assim como a intolerância ao erro, revelando alto nível de planejamento do trabalho pelo 

indivíduo, e a responsabilidade são características pessoais que, quando levadas e aplicadas ao 

trabalho, favorecem a aprendizagem. 

Ao passo que ser capaz de comunicar-se bem, com clareza e com domínio da retórica 

ajuda nos processos de trabalho (SN5). A timidez pode ser uma barreira na aprendizagem, 

principalmente quando é requerido que o indivíduo desenvolva competências de socialização 

para atuar em cargos de supervisão, direção e assessoria. 

 

Eu converso bastante, converso bem, eu ligava e conseguia conversar com os 

clientes, fornecedores e falavam que bom que você ficasse aqui.(SN5) 

 

De imediato, eu não aceitei trabalhar lá. Porque eu achei que eu não tinha 

capacidade para tal coisa. Eu achava que para lá eu teria que falar línguas e eu sou 

ainda muito tímida. Então, na [anonimato] eu teria que ter esse contato com o 

pessoal direto, reuniões, muitos contatos com pessoas de fora. Eu falei, não, não 

sirvo para isso. Eu achava que não ia me sair bem em ser cordial, aquela 

movimentação. Eu gosto de trabalhar assim [isolada, na minha sala]. (SE4) 
 

 

Na sequência, apresenta-se a discussão teórica sobre os achados desta categoria. 

 

Análise da aprendizagem informal dos técnicos-administrativos instigada por suas 

habilidades comportamentais 

 

Gerber (2006) acredita que pelo fato de os indivíduos terem diferentes antecedentes 

sociais, econômicos, culturais e educacionais, eles levam consigo para o local de trabalho uma 

diversidade de valores, que moldam seus comportamentos. Alguns são implícitos, como a 

timidez, a honestidade e a lealdade. No entanto, aqueles que são presumidamente explícitos 

no local de trabalho como a proatividade, a iniciativa, o ser estratégico, flexibilidade e 

responsabilidade contribuem para a aprendizagem no ambiente de trabalho, pois sugerem o 

quanto esses indivíduos colocarão seus valores pessoais a favor do seu próprio trabalho, o que 
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pode afetar o compromisso nas tarefas cotidianas. Muito do porquê os técnicos-

administrativos optam por um processo ou outro de aprendizagem informal é explicado por 

suas características pessoais. Alguns não veem problemas e não se sentem incomodados em 

solucionar suas dúvidas perguntando para o chefe o tempo todo, enquanto que outros afirmam 

ser mais tímidos e não preferir uma abordagem pessoal, senão algo mais indireto como fazer 

anotações, procurar em processos antigos e nos arquivos. Não é somente a postura do colega 

ou do chefe que instiga ou inibe a AI, mas também as atitudes do próprio indivíduo. 

A proatividade e a iniciativa recebem um olhar singular da literatura organizacional 

não por serem simplesmente um modismo gerencial, mas pelo seu alto poder de alavancar a 

eficácia da organização (CRANT, 2000) e não são sinônimos como os entrevistados as 

trataram. Embora a conceituação de ambos os termos sofra influência de diversas literaturas, o 

comportamento proativo engloba comportamentos como a iniciativa pessoal, a capacidade de 

liderança, a retórica (SONNENTAG, 2003).As entrevistas revelaram que os técnicos-

administrativos fazem questão de destacar seu comportamento proativo para atenuar o 

estigma do funcionário público de trabalhador acomodado, até porque muitos também já 

trabalharam na iniciativa privada, onde o comportamento proativo tende a ser mais necessário 

para a própria manutenção do emprego do indivíduo. 

O comportamento proativo é essencial às modernas organizações caracterizadas por 

mudanças rápidas e supervisões reduzidas, que requerem iniciativa e busca por aprendizagem 

(SONNETAG, 2003). Como as organizações públicas se assemelham cada vez mais às 

organizações privadas em escassez de recursos humanos e financeiros, por exemplo, o 

comportamento proativo e sua vastidão de atitudes parecem ser bem vistos pelos funcionários 

como uma forma de se adaptar a esse ambiente organizacional público não tão estável quanto 

parece. A capacidade de negociação, a qual requer boa retórica, foi destacada por um dos 

entrevistados, que considera seu comportamento adequado ao local onde trabalha, o qual 

requer esse tipo de atitude para poder negociar melhores preços com fornecedores. Ao adotar 

esse comportamento, destaca-se como funcionário e melhores oportunidades poderão lhe ser 

oferecidas. Por isso que o comportamento proativo constitui-se numa abordagem ativa diante 

do trabalho para melhorar a situação presente e gerar outras novas, desafiando o status quo e 

não aceitando condições atuais. A pessoa proativa busca informações e oportunidades para 

melhorar as coisas e não espera passivamente que as coisas aconteçam ou que as informações 

e oportunidades venham até ela (CRANT, 2000; SONNENTAG, 2003).  

A fala de SN5 exemplifica claramente esse conceito: “Eu penso sempre em trabalhar 

para melhorar. Não dificulto. Gosto de ajudar, faço, independente se a função é minha ou 
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não”.Dada a diversidade de níveis nos quais a proatividade pode se manifestar nos indivíduos, 

só é considerado proativo o indivíduo que é desembaraçado diante das contingências e 

consegue mudar o ambiente no qual se relaciona, por isso sua interrelação com o “falar bem” 

e com a flexibilidade identificados nos discursos dos técnicos-adminsitrativos. Ao contrário, a 

pessoa que não é proativa não consegue visualizar oportunidades para mudar as 

circunstâncias, preferindo passivamente adaptar-se a elas (CRANT, 2000).Muito embora, 

como afirma SN7, conseguir aprovação num concurso público não é algo fácil para muitos 

indivíduos, por essa razão que desistir de seus empregos e lançar-se em novas aventuras não é 

uma opção considerada por vários entrevistados. É mais bem aceito esperar que o tempo passe 

e que eventuais desacordos ou desgostos no ambiente de trabalho sejam atenuados do que 

buscar mudanças. 

O comportamento proativo é importante porque está relacionado com muitos 

processos e resultados pessoais e organizacionais e porque é um importante facilitador nos 

processos e resultados da aprendizagem (PARKER; SPRIGG, 1999; CRANT, 2000). É uma 

tendência geral a pessoa proativa buscar a aprendizagem (SONNENTAG, 2003). É um ideal 

de vida, é uma busca pessoal, simplesmente porque a pessoa é assim (SE5). 

Contudo, Sonnentag (2003) adverte que a proatividade não depende somente do 

processo cognitivo de cada indivíduo, o famoso “eu sou assim” ou o “isso é meu” 

identificados nos discursos, mas que possui muitas variáveis de contexto como a demanda de 

trabalho e o controle (PARKER; SPRIGG, 1999), a cultura, o suporte dado pela gerência, o 

fato de a organização ser pública ou privada, o cargo, as funções, entre outras (CRANT, 

2000).  

Como componente do comportamento proativo, a iniciativa é um padrão 

comportamental em que o indivíduo parte para a ação e é, essencialmente, informal, pois o 

indivíduo vai além daquilo que é solicitado por seu cargo ou função, até mesmo para otimizar 

as suas rotinas diárias e facilitar os procedimentos de trabalho na FOA/UNESP, como por 

exemplo o excesso de registros de controle manuais, em cadernos, e replicados nos sistemas 

informatizados, nos computadores (SE5).  

O indivíduo que tem iniciativa tem um objetivo específico para atingir, é persistente 

diante dos obstáculos e automotivado (CRANT, 2000), por isso sua disponibilidade para 

investigar as formas permitidas de se otimizar procedimentos e recursos buscando praticidade 

nas ações. SE1 adverte que as rotinas e procedimentos de trabalho podem ser mudadas, porém 

sempre observando os limites impostos pela legislação. Assim, o esforço no comportamento 

proativo e na iniciativa pode ir além de mudar um detalhe do cotidiano. O técnico-
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administrativo pode se engajar em lutas maiores e atuar de forma a mudar a própria 

legislação, como, por exemplo, participando ativamente como representante em órgãos 

colegiados. 

Em estudo numa empresa manufatureira, Gerber (2006) identificou que a iniciativa de 

um indivíduo foi vista como uma importante forma de conhecer os mais tênues detalhes da 

atividade de um trabalho. Os entrevistados proativos acreditam que os funcionários que 

apoiam os outros trabalhadores a aprender mais, ajudando-os no entendimento de um 

processo e estimulando-os a fazer mais perguntas, aprendem mais. 

A FOA/UNESP possui algumas iniciativas que permitem aos funcionários darem 

vazão ao comportamento proativo e a toda as suas atitudes implícitas. São muitos os eventos 

realizados ao longo de um ano como o Congresso de Administração da FOA, o Congresso de 

Odontologia, as semanas acadêmicas, o Grupo Interdisciplinar de Desenvolvimento, os 

eventos da CIPA, os movimentos relacionados à saúde do trabalhador, as diversas comissões 

e programas que a Faculdade mantém sobre sustentabilidade ambiental, descarte de resíduos, 

comitês de ética em pesquisa, dentre outros. Todos esses eventos requerem participação ativa 

do técnico-administrativo para a sua realização, aplicando conhecimentos da sua formação 

acadêmica ou da sua experiência laboral que ainda não puderam se manifestar nas suas 

atividades no cargo ou na função. Reforçam-se nessas ocasiões as interações sociais com os 

colegas de toda a FOA e adquirem-se novas aprendizagens. 

É nesse sentido que o ambiente organizacional pode criar condições de desenvolver 

comportamentos proativos e instigar a aprendizagem informal: por meio de ações gerais como 

socialização; estabelecimento de objetivos de longo prazo, pois requerem mais proatividade 

do que a resolução de problemas; correta alocação do funcionário mais passivo em posições 

nas quais passará por menos situações que possam constrangê-lo, principalmente no caso dos 

mais tímidos; intervenções que reduzam a cobrança no trabalho; apoio ou treinamento dos 

indivíduos mais passivos, com o oferecimento de coaching ou mentorias com colegas mais 

proativos (PARKER; SPRIGG, 1999). 

 

6.2.7 Com experiências boas e ruins 

 

A Teoria dos Mundos Sociais de Strauss aborda os conflitos e tensões como gatilhos 

para a aprendizagem. As experiências vividas pelos membros de uma organização no local de 

trabalho, sejam elas boas ou ruins, podem trazer-lhes aprendizado. Esta categoria visa a 
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relatar quais situações os técnicos-administrativos entrevistados vivenciaram, quais emoções 

foram despertadas e o que aprenderam com elas ou por meio delas. 

Primeiramente, questionava-se uma experiência boa. Contudo, os indivíduos tinham 

mais dificuldade de relatar a experiência boa do que a ruim, talvez pelo fato de as tensões 

serem mais intensas nas situações difíceis, e marcarem mais (SE7). Dessa forma, começam-se 

a expor as ruins. Com exceção a SN3 e SN4 que afirmaram não ter passado por nenhuma 

experiência ruim até o momento, todos os demais contaram algo do qual se pudesse 

depreender algum aprendizado. 

As experiências ruins concentram-se em duas origens principais de tensões e conflitos: 

aquelas relacionadas com a natureza do trabalho, como adaptação do indivíduo a novas 

tecnologias, volume excessivo de trabalho, centralização de tarefas e falta de funcionários. E 

aquelas que surgem na interação cotidiana com colegas e superiores, como diferenças de 

opinião e de mentalidade, informalidade no tratamento, etiqueta organizacional e invasão de 

privacidade. 

A ansiedade, confundida com um sentimento de medo, diante do desafio de começar a 

trabalhar no serviço público é identificada no discurso de SN3.  

 

Mas o que fazia, para onde eu iria? Não tinha ideia de nada. De que setor, de que 

departamento. Só sabia que era administrativo. Era mais medo disso, assim. Na 

privada você está sob os olhos do dono, certo ou errado, ele manda. E no público?E 

a gente tem aquilo que a gente sempre viu com maus olhos o serviço público, porque 

você ouviu e vivenciou. O atendimento é péssimo e o problema é seu. O funcionário 

faz o que quer e a hora que ele quer. Mas a gente sabe que tanto no público quanto 

no privado há as frutas boas e más. Só que no público fica escancarado, no privado 

fica escondido.O medo então era de um grupinho não fazer nada e sobrar o trabalho 

para mim. Não do trabalho, mas da reação das pessoas. Mas eu aprendi a não ser 

assim e eu vou trabalhar. 

 

O temor do desconhecido, sobre a natureza do trabalho, as diferenças entre o setor 

privado e o público, do julgamento do público externo e do comportamento dos colegas de 

trabalho, levou SN3 a refletir se deveria ou não decidir-se pela entrada no serviço público. 

Foram necessários dois dias de reflexão e conversa com familiares para alicerçarem sua 

decisão positiva. 

Ao começar suas atividades, a ansiedade foi diminuindo à medida que ia pesquisando 

sobre o trabalho a ser feito, ganhando confiança, conseguindo realizá-lo e descobrindo a 

dinâmica de interações entre seus colegas de seção. Com o tempo, o medo e a ansiedade já 

não eram notáveis, até que outro evento, como uma mudança de seção, despertaram-nos 
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novamente, contudo não mais na mesma intensidade, já que muitos dos fatores que os 

causaram eram relativamente conhecidos. 

 

Eu tirei de letra. Nos primeiros dias eu pensava que é muita coisa, será que eu 

aprendo isso um dia? Em três meses eu me sentia do time. (SN3) 

 

Eu passei por todo aquele processo de novo [de dúvida, de medo e ansiedade], mas 

acho que eu sofri menos. Por já ser certos assuntos, palavras, parecidos. (SN3) 

 

Adaptar-se aos novos sistemas informatizados (SN1) causa insegurança ao funcionário 

porque questiona sua capacidade de lidar com outras interfaces e, também, devido ao 

empoderamento que lhe foi conferido na tomada de decisões. A implantação dos sistemas 

informatizados colocou o funcionário não simplesmente como um alimentador de dados, 

senão que conferiu autonomia na tomada de decisões do gerenciamento das informações que 

ali disponibilizará e pelas quais será responsável. 

A falta de funcionários, alinhada ao excesso de trabalho e cobranças, desperta 

sentimentos deletérios nos funcionários (SE7, SE8 e SN8), como ansiedade, angústia, 

desmotivação, desorientação, sentir-se pressionado e perda do controle do trabalho. Diante da 

impotência de superar problemas contextuais, o sujeito aprendeu a "caminhar sozinho, sem 

precisar perguntar as coisas, porque não tinha tempo", a deixar o tempo passar e analisar a 

reação do ambiente enquanto sua ansiedade diminuía, ou buscando conforto em colegas e 

amigos.  

 

Mas eu não vou conseguir fazer aquilo, não vou dar conta, porque era muito, muito, 

muito, muito serviço, mas era muito serviço mesmo. Eu falava nunca vou acabar. E 

eu chorava e chorava e falava como eu fiz uma besteira de ter vindo para cá. 

Demorou um mês, um mês e pouco. Fiquei meio apavorada. Lá eu tinha uma pilha 

de serviço e acabava no final do dia. Aqui não é assim. Nunca acaba. Não há um dia 

que eu fale, pronto, acabei. Aqui não é assim. Não sei o seu serviço, mas aqui é 

eterno. (SN8) 

 

 

O fato de o funcionário ser um novato e entrar numa organização em que a concepção 

de experiência se dá unicamente pelo tempo de trabalho traz o sentimento de subestimação, de 

ser incapaz, de ser limado de ações e decisões pelo fato de não ter o tempo que os experientes 

julgam necessário para aquela atitude ou comportamento na organização ou no grupo. A 

atitude diante dessa situação é a insistência, não se sentir impotente e persistir nos ideais e 

valores da organização. Um dos sujeitos novatos conta como a morte de um colega em um 

acidente de trabalho o fez persistir na importância da CIPA para a organização: 
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Então quando eu vi ele, aquela situação, para mim foi muito difícil. Eu fiquei muito 

mal [comoção]. Naquela situação eu me senti impotente. Eu falei assim: a gente não 

pode desistir. Que é tudo uma bobeira, que a CIPA não serve para nada, que a CIPA 

só serve para estabilidade. Eu falei assim, só que a gente não pode desistir da saúde 

das pessoas no trabalho. Eu ouvi de algumas pessoas: nossa, você pegou muito 

pesado. E depois aconteceu o acidente. Aí as pessoas perceberam. (SN5) 
 

A centralização das tarefas rotineiras pelo superior pode causar sentimentos de 

inferioridade em seus colegas subordinados. Menosprezo, falta de confiança, boicote ao seu 

crescimento na organização e ao bom desempenho foram as emoções destacadas por outro 

sujeito novato.Bem como desmotivação e descomprometimento quando o subordinado recebe 

respostas ou orientações ríspidas e em tom muito imperativo de seu superior ou colega. 

 

A gente sabe que passar o trabalho dá trabalho. Esse é o problema de pessoa que 

centraliza, porque você tem que passar o trabalho, você tem que acompanhar, você 

tem que ter a confiança de deixar a pessoa fazer. E tem pessoas que têm dificuldade 

com isso, porque em vez de ter esse trabalho é melhor você fazer. (SE7) 

 

O sentimento de alienação causado pela natureza mecânica do trabalho também foi 

apontado por dois entrevistados (SN2 e SN5). De acordo com os sujeitos, sua atividade inicial 

era rotineira, "braçal", não lhe "exigia usar o cérebro", o que os deixou deprimidos. Esse 

sentimento de impotência e de isolamento foi agravado após seu superior imediato os inibir 

diversas vezes de tentar enriquecer seu trabalho buscando ajudar colegas com outras funções 

dentro da mesma seção.  

Para SN2, nos dois eventos a solução foi pensar em continuar a estudar e tentar outra 

alternativa fora da FOA/UNESP, repudiando comportamentos hostis como "puxar o tapete de 

alguém" ou "fazer inferno na vida de alguém" para tentar outra colocação dentro da 

Faculdade. 

 

Eu, eu, pessoalmente, tenho que trabalho é trabalho. Você tem que desenvolver. Se 

você não estiver contente você não tem que, vulgarmente falando, fazer um inferno 

onde você está. Você tem que buscar formas de o que você pode fazer para melhorar 

e se você não tiver oportunidade, porque também não depende de você muitas vezes, 

você buscar fora. Você continuar estudando, almejando. Eu sempre fui assim. (SN2) 

 

 

Já para SN5, a conversa franca com o superior de como se sentia diante do trabalho e 

diante da reação indiferente de colegas foi a única alternativa, bem como o pedido de 

transferência para evitar desgastes maiores como agressões orais. 
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No entanto, quando os conflitos e tensões têm como origem o relacionamento pessoal 

com colegas e superiores, parece que o impacto desses eventos no indivíduo é mais 

acentuado. Embora nenhum caso de assédio moral tenha sido relatado, situações em que 

alguns sujeitos se sentiram humilhados e invadidos foram várias. As mais recorrentes são 

perguntas constrangedoras sobre a vida pessoal do subordinado por um superior, 

comportamento demasiadamente informal como piadas despropositadas e comentários 

vulgares, humilhação pública diante de erros, coação do direito de greve e obrigar o 

funcionário a ter atitudes contrárias aos seus princípios ou competências naquele momento: 

 

Ele chamou na sala dele: "Senta aí: na minha casa, quem não gosta de vagem, tem 

que comer vagem. Você falou que não vai substituir. Vai continuar, sim. Não é 

porque você quer". (SE3) 

 
 

Ao refletirem sobre essas situações os sujeitos entendem que elas também foram 

promotoras de algumas aprendizagens no local de trabalho. Para alguns sujeitos (SE1, SE2, 

SE3, SE6 e SN8) o aprendizado veio na forma de não comentar a vida pessoal com colegas, 

limitando-se a comportamentos totalmente impessoais no local de trabalho; a não agir como 

seus superiores fizeram e, assim, sua formação como líder se baseou apenas na imagem que 

eles não queriam passar como chefe; a respeitar ou a tolerar a diversidade de pensamento e de 

comportamento; e a pensar em não mais se empenhar no trabalho, limitando-se a fazer 

somente o que está na descrição do cargo. 

A falta de respeito pelo trabalho alheio foi levantada por vários entrevistados (SE5, 

SN5 e SN7). O não conhecer o que o outro faz, o quanto o trabalho de um pode influenciar no 

trabalho do outro e o não ser complacente diante de erros geram conflitos no ambiente de 

trabalho. Diante de um problema, muitas vezes para não “queimar seu filme”, o colega joga a 

culpa sobre outro ou provê uma “caça às bruxas”. Acreditam que a resolução dos conflitos ou 

dos problemas deve acontecer internamente, dentro do próprio local onde surgiram, para que 

não ganhem projeção externa, passando a ideia de seção desorganizada e de equipe desunida. 

Assim, para SE5, SN5 e SN7, se o funcionário simplesmente procurasse entender o trabalho 

do colega, muitos conflitos seriam minimizados. 

Por sua vez, eventos podem gerar emoções positivas que atuarão como um facilitador 

para a aprendizagem: 
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(a) Para a vida: as experiências vividas extrapolam o local de trabalho ou a natureza 

da tarefa e refletem na vida pessoal do sujeito. “Quando vejo um aluno dedicado, 

que corre atrás, que procura se destacar, conto para meus filhos sobre esse 

exemplo para que se espelhem nele” (SN1). 

(b) Aprender ensinando: para SE2 a UNESP é uma instituição de conhecimento, 

então, há prazer, reconhecimento e aumento da autoestima quando se orientam os 

docentes e alunos sobre os procedimentos da Faculdade. 

(c) Obtendo reconhecimento: pelo trabalho bem feito (SE8, SN6), por meio da 

avaliação de desempenho (SN8) ou por uma boa nota da seção na Avaliação 

Institucional (SN4); quando a direção da Faculdade atende a solicitações da seção 

por mais funcionários, novos materiais ou instalações (SE7). 

(d) Fazendo amizades: quando o superior ou colega torna-se amigo e os laços de 

amizade transcendem o ambiente laboral (SE3). 

(e) Trabalhando num clima organizacional agradável: quando colegas se 

preocupam em manter uma boa convivência, abrindo espaço para conversas, troca 

de ideias e até mesmo pequenas comemorações em aniversários dos colegas (SE4, 

SN7). 

(f) Valorizando conhecimentos prévios: a satisfação gerada pelo uso ou atenção que 

a organização dá à formação acadêmica e às experiências anteriores do indivíduo 

(SN5).  

(g) Fatores de contexto favoráveis: podem ser fatores higiênicos ou motivacionais. 

Um clima organizacional agradável, não pela ausência de conflitos, mas no qual 

haja um esforço de resolução pacífica de problemas, pela conversa, pela escuta 

atenta e entendimento do ponto de vista do outro (SE2, SE3, SE5, SE7, SE8, SN1, 

SN2, SN3, SN5, SN6, SN7 e SN8); pela empatia (SE3, SE8, SN8); pelo 

reconhecimento do comprometimento (SE8, SN5 e SN8); pelo salário (todos os 

sujeitos, em especial SE5); pelos benefícios (SE5, SN5 e SN8); pela confiança no 

trabalho do outro e pelo consequente enriquecimento da função (SN5, SN6 e 

SN8); pelo orgulho de se trabalhar na UNESP (SE2, SE3, SE5 e SE6). 

 

Em todos os eventos apresentados, as boas emoções mais mencionadas foram 

gratidão, comprometimento, prazer e amor, no trabalho e pelo trabalho. 

Na sequência, apresenta-se a discussão teórica sobre os achados desta categoria. 
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Análise da aprendizagem informal dos técnicos-administrativos ao vivenciarem 

experiências boas e ruins no local de trabalho 

 

O discurso dos técnicos-administrativos foi avaliado a partir de uma perspectiva 

construcionista social, para a qual as emoções orientam o indivíduo na avaliação e resposta a 

situações sociais, isto é, conforme o indivíduo interpreta e dá sentido àquela situação, num 

processo de geração de significado a um evento. Assim, as emoções puderam ser divididas em 

dois grandes grupos (ANTONACOPOULOU; GABRIEL, 2001): 1) as prazerosas e 

emocionantes, logo, positivas, geradas por eventos bons pela percepção do servidor; 2) ou 

desagradáveis e perturbadoras, ou seja, negativas, originadas das experiências ruins 

experienciadas na FOA. Considerar as experiências boas ou ruins depende das interpretações 

dadas pelos indivíduos e testadas nas suas relações com os outros (ANTONACOPOULOU; 

GABRIEL, 2001) em determinadas situações e contextos culturais (SIMPSON; 

MARSHALL, 2010). 

As falas dos entrevistados não diferenciam sentimentos de emoções. Os termos foram 

tratados como sinônimos pelos servidores. Porém, a abordagem social entende as emoções 

como diferentes de sentimentos, pois aquelas são um fenômeno social, moldadas pelo 

contexto cultural, enquanto que estes são respostas pessoais a relações com outros indivíduos. 

As emoções não são irracionais, muito pelo contrário, são julgamentos conscientes cujo 

objetivo é gerar resultados específicos (ANTONACOPOULOU; GABRIEL, 2001). É em 

razão disso que o termo adotado neste estudo é "emoção". 

Das entrevistas, percebe-se que as emoções na FOA/UNESP são tratadas de acordo 

com a abordagem psicológica, que entende as emoções como uma manifestação particular do 

indivíduo, fruto de sua cognição, de sua personalidade. Qualquer manifestação emotiva boa 

ou ruim é um julgamento pessoal e isolado do indivíduo e não tem relação com o ambiente de 

trabalho nem com as pessoas com quem o servidor interage. Dessa forma, as emoções devem 

ser reservadas a ambientes particulares, à casa do servidor, e não ao local de trabalho. O 

entendimento geral é que o indivíduo tem que ser profissional (SN2) e que o local de trabalho 

é para se trabalhar e não para manifestar emoções.  

O pensamento dominante na FOA/UNESP é de que as organizações devem ser 

espaços para que as pessoas executem mecanicamente suas atividades laborais, e não espaços 

de emoções, os quais servem a propósitos humanos e deles dependem para funcionar. Assim, 

a FOA/UNESP separa emoções de aprendizagem e ignora a dimensão ontológica do 
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indivíduo, de ser humano sujeito a raiva, medo, surpresa, repulsa, felicidade, conforto e 

desconforto (VINCE; SALEEM, 2004). 

No entanto, tal posicionamento da FOA não é surpresa já que a  literatura sobre 

aprendizagem organizacional também continua a tratar as emoções como um assunto 

periférico e não integrado à aprendizagem (ANTONACOPOULOU; GABRIEL, 2001; 

VINCE; SALEEM, 2004; SIMPSON; MARSHALL, 2010; BENOZZO; COLLEY, 2012) por 

diversas razões: é um espelho da separação típica da cultura ocidental entre corpo e mente, 

cultura e natureza, homem e mulher, razão e sentimento (BENOZZO; COLLEY, 2012); as 

emoções são percebidas como um fator negativo que deve ser controlado e eliminado 

(ANTONACOPOULOU; GABRIEL, 2001); emoções são barreiras para a aprendizagem de 

laço duplo, aquela considerada superior, mais arriscada, porém necessária para 

transformações radicais, como mudanças estratégicas ou de substituição de pessoal 

(SIMPSON; MARSHALL, 2010); as emoções deveriam ser substituídas por confrontação 

cognitiva (SIMPSON; MARSHALL, 2010), ou seja, a busca por uma razão, um 

conhecimento sobre a realidade desconhecida (LUCKEZI, 1994); porque o entendimento 

dominante é o de que as pessoas vão para o trabalho para trabalhar (GERBER, 2006; VINCE; 

SALEEM, 2004). 

Um sujeito entrevistado relata uma experiência recente de perda de um funcionário 

devido a acidente laboral e que despertou forte comoção entre os servidores. A emoção ruim 

provocou a necessidade de se olhar atentamente para os procedimentos de segurança no 

trabalho. Não que a experiência ruim tenha ensinado os servidores a usar os equipamento de 

proteção individual, mas os sensibilizou sobre a importância de realmente usá-los. A ideia que 

se instaurou após o evento foi de que as pessoas vão para o trabalho para continuarem 

aprendendo enquanto se empenham nas suas funções, ganhando seus salários e contribuindo 

para o bom desempenho organizacional (GERBER, 2006). Haja vista que o ocorrido gerou 

importunos imensos para a administração, na esfera administrativa, civil e penal. 

Talvez hoje, consciente ou inconscientemente, a emoção ruim extrema de ter que lidar 

com a morte de um servidor no local de trabalho tenha ajudado seus membros a fortalecer em 

muitos aspectos seu ambiente organizacional, seja por ações individuais ou em grupo. Gerber 

(2006) afirma que cabe à organização descobrir quais emoções ajudam a construir e a 

desenvolver benefícios no seu ambiente organizacional. 

Vince e Saleem (2004) alertam que nem todas as emoções são consideradas boas: a 

ansiedade e o medo, por exemplo, podem ser prejudiciais por não permitirem que trabalhos 

sejam concluídos. Entretanto, a ansiedade é quase inevitável em situações de aprendizagem, 
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pois, muitas vezes, os eventos presentes não podem ser suficientemente bem interpretados 

devido à base deficitária de experiências passadas do indivíduo. O natural é que o indivíduo 

busque maneiras de reduzi-la de alguma forma (SIMPSON; MARSHALL, 2010), como 

aconteceu com SN3, que buscou maneiras de aprender e interpretar o novo ambiente para 

melhor prever suas próprias ações e a dos outros. 

Por sua vez, as emoções boas são mais bem aceitas no ambiente organizacional. Dizer 

que se tem orgulho, gratidão, comprometimento, prazer e amor é sempre bem-vindo para a 

FOA/UNESP, pois promove a imagem institucional. Para os indivíduos também é importante 

manifestar essas emoções boas. Antonacopoulou e Gabriel (2001) explicam que Piaget 

atribuía às emoções o papel de motivar os processos cognitivos e de desenvolvê-los. O ser 

emocional não pode estar separado do ser intelectual, porque as emoções organizam os 

sentimentos, os pensamentos e os conhecimentos existentes, gerando motivação para dar 

sentido às experiências a serem enfrentadas. 

A partir dessas premissas, a organização não é um espaço no qual as pessoas 

aprendem no vácuo (HALL, 2004). Na Teoria dos Mundos Sociais, as ações e as interações 

da vida organizacional se desdobram entre seus membros e nos contextos da organização, 

destacando que a aprendizagem acontece pelos processos de tensão, de competição, de 

negociação e troca entre seus membros e não no esforço de manter um ambiente harmônico 

(ELKJAER; HUYSMAN, 2008). As emoções surgem de um fluxo de acontecimentos e não 

de iniciativas pessoais (SIMPSON; MARSHALL, 2010) e não é somente o indivíduo que tem 

que dar conta delas. SE5, SN5 e SN7 acreditam que o grupo é responsável por minimizar as 

tensões ou resolver os conflitos, porque é nas interações de nível grupal, dentro das seções e 

departamentos, que muitas emoções são despertadas.  

O sentir-se mais ou o sentir-se menos comprometido com os objetivos organizacionais 

é uma emoção que permitiu a criação de submundos diferentes dentro do mundo dos técnicos-

administrativos. É comum citar os novatos e os servidores próximos da aposentadoria como 

menos comprometidos. Elkjaer e Huysman (2008) explicam que as tensões geradas pelas 

experiências boas e ruins, de gostar ou não gostar, de confiar ou de desconfiar, dentre outras, 

dão origem a emoções, as quais têm papel-chave na aprendizagem organizacional, pois é a 

partir de emoções antagônicas que os indivíduos dão origem a mundos sociais ou a 

submundos (ELKJAER; HUYSMAN, 2008), definindo estratégias que reflitam seus 

interesses políticos (VINCE; SALEEM, 2004) e que determinem a qual mundo social eles 

querem ou devem estar comprometidos ao defender ações e valores próprios de cada mundo 

social. 
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Assim, as emoções guiam o indivíduo na verificação das situações sociais e como 

responder a elas, portanto aprender a adquirir um amadurecimento das emoções poderia 

permitir aos membros de uma organização sobreviver ou desenvolver-se nela. SN2 confirma 

que os experientes deveriam ser os primeiros a refletir essa sensatez no comportamento e nas 

ações e não contaminar os novatos com emoções ruins. 

Diante dos achados nas entrevistas, nota-se que as emoções são produtos da prática 

social dos servidores no local de trabalho da FOA/UNESP e que são uma interferência 

indesejada no processo de aprendizagem. Vince e Saleem (2004) explicam que tanto para 

gestores quanto para os demais funcionários de uma organização há dificuldades em se 

entender quando e onde as emoções são úteis como defesa social, o que pode ou não pode ser 

expresso no local de trabalho, se e como o uso estratégico das emoções realmente levam a 

algum fim desejado. Essas dificuldades também estão presentes no ambiente estudado. 

 A única coisa que se pôde notar pelas entrevistas é que as emoções, principalmente as 

boas, estão imbricadas (no sentido de embedded) na motivação do servidor, sendo o que tem 

ajudado a mantê-los na FOA/UNESP.Contudo, acredita-se que os servidores sejam maduros 

suficiente para perceber que emoções boas e ruins coexistem (SN2 e SN3) e que podem gerar 

boas e más aprendizagens (SIMPSON; MARSHALL, 2010), porque a aprendizagem acontece 

no curso de toda sorte de situações, como nas histórias contadas pelos sujeitos entrevistados, 

gerando resultados bons e ruins e não somente resultados positivos como defende a teoria 

organizacional dominante. Como sugere Fineman (BENOZZO; COLLEY, 2012), o termo 

ideal para tratar as emoções deveria ser "cogmotion" (cognition + emotion), pois devem ser 

vistas como parte de um único processo social, intrincadamente interligado e interdependente. 

 

 

6.3 Os fatores organizacionais da FOA/UNESP e sua influência nas interações sociais e 

no contexto da aprendizagem 

 

Esta metacategoria propõe-se a descrever o ambiente de trabalho que cerca os 

participantes da pesquisa no intuito de compreender em que medida o entorno laboral da 

FOA/UNESP favorece ou dificulta a aprendizagem informal. 

O ambiente é fator crítico para a AI no local de trabalho, por isso a necessidade de se 

fazer uma análise do ambiente organizacional e dos processos de trabalho para descobrir e 

esclarecer o que se está aprendendo, como se está aprendendo e quem está aprendendo 

(MARSICK; YATES, 2012). 
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Longe de querer suscitar e discutir conceitos teóricos como cultura e clima nas 

organizações, construtos estes já muito bem alicerçados na literatura organizacional, os temas 

a serem discutidos surgiram das entrevistas com os participantes da pesquisa e não foram, até 

o momento, totalmente contemplados na apresentação dos resultados. Embora se acredita que 

muito do ambiente de trabalho da FOA/UNESP já tenha sido revelado, pois “o contexto social 

não é algo separado da história, senão algo percebido na narração do indivíduo, porquea 

história de alguém é também uma história sobre o mundo ao seu redor” (ANTIKAINEN; 

KOMONEN, 2003 apud SIMPSON; MARSHALL, 2010, p.361), todavia podem restar 

alguns outros pontos de vistas complementares que ajudem a lançar luzes sobre as interações 

sociais nesse ambiente em particular. 

Dessa forma, os técnicos-adminsitrativos mencionaram aspectos sobre clima e cultura 

organizacionais, estrutura física, expectativas no trabalho e relações entre novatos e 

experientes como fatores do local de trabalho que podem favorecer ou dificultar a 

aprendizagem na FOA/UNESP. 

 

 

6.3.1Cultura,clima organizacional e estrutura física 

 

Esta categoria apresenta excertos das entrevistas originados da pergunta "o que você 

acha do seu ambiente de trabalho na sua seção e na FOA/UNESP?". O assunto será discutido 

segundo a abordagem cultural sobre clima organizacional (MORAN; VOLKWEIN, 1992), 

principalmente sobre se é bom ou não trabalhar na FOA/UNESP e por quê. As respostas 

revelaram diversos fatores comuns como cultura, liderança e estrutura física do local de 

trabalho dos participantes da pesquisa. 

Todos os sujeitos de pesquisa afirmaram que o ambiente de trabalho em suas 

respectivas seções é bom, prazeroso, saudável. SN3 acredita que quem contribui no 

estabelecimento de um clima organizacional favorável são as pessoas e não necessariamente 

as características da organização: 

 

Eu gosto. Não é melhor do que outro lugar. Há lugares melhores, assim como piores. 

Você lidar com pessoas com educação, conhecimento, idade, classe econômica 

diferentes é complicado, e no privado é tanto quanto, mas a minha seção é um 

ambiente gostoso. E mais, depende da pessoa. Tem pessoas do bem, outras não tão 

do bem. Aprendi também que tem gente que tem muita ilusão do lugar ideal para 

trabalhar. Tem pessoa que faz, que faz de tudo para prejudicar, que reclama de tudo, 

nada para ela está bom. O problema não é o ambiente, é ela que tem que se tratar. 

Aquela pessoa que é o problema. 
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Entretanto, somente SN7 afirmou que o ambiente de trabalho na FOA é ruim, 

estimulado pelo "abismo entre o administrativo e o docente", referindo-se à desigualdade de 

tratamento entre os servidores técnicos-administrativos e docentes por todas as esferas da 

Universidade. 

O discurso dos participantes da pesquisa revelam caminhos que podem indicar a razão 

dessa diferença, que foi alimentada pelo histórico das universidades em geral, como a não 

isonomia no poder decisório nos órgãos colegiados. No entanto, atualmente, com as 

universidades se assemelhando cada vez mais às modernas organizações, muitas dessas 

diferenças têm deixado de ser relevantes. Uma delas é a titulação superior dos docentes. 

Como revela SN5, até mesmo o servidor de função hierarquicamente mais baixa possui título 

de especialista, indicando que no ambiente da universidade os dois se diferenciam pelo fato de 

o docente ser responsável pelas atividades fins e o outro pelas atividades-meio da Faculdade, 

e que num ambiente externo os dois possam exercer funções com as mesmas características. 

SE1 compara que o ambiente de trabalho tem mudado muito, e para melhor, porque o 

gestor atual tem percebido, pouco a pouco, que os membros de sua equipe devem ser vistos 

como colegas de trabalho e não mais como subordinados: 

 

O funcionário era visto como subordinado. A gente só ouvia: "o meu funcionário"; e 

não é assim, aqui você não é "o meu funcionário". Pelo menos eu não vejo assim. 

Sei que ainda acontece muito tanto na FOA quanto na UNESP. [...] Hoje nós temos 

a liberdade de um entrar na sala do outro e pedir ajuda, perguntar sobre um 

processo, tirar uma dúvida, perguntar se se lembra de algum caso assim, o que foi 

feito, o que aconteceu. Antes? Imagina! [...] a forma que nós interagimos hoje é 

muito diferente. 

 

SE1 contribui afirmando que muitos chefes atualmente carregam consigo a forma de 

atuar de seus chefes passados, só que para mudar essa visão cabe aos chefes de hoje ter senso 

crítico e se perguntar se as práticas aceitas até pouco tempo continuam válidas no cenário 

atual, sendo papel do superior propagá-las pela Faculdade. As mudanças nas práticas e no 

comportamento dos líderes poderiam contribuir para um clima organizacional mais positivo: 

 

[O meu superior imediato] fazia reunião de todo mundo, era printscreem do que 

você errou, de que você fez assim ou assado. Se você errou e estava de licença-

prêmio ou de férias, ela ligava lá na sua casa para dizer que você errou. Errou, 

conserta e acabou. Ninguém vai morrer por causa disto. Não vou ligar na sua casa e 

encher seu saco por que você errou. Eu vou consertar e acabou. (SE5) 
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As formas de controle organizacional, outro fator constituinte do clima, também são 

culturalmente construídas e definidas na FOA/UNESP. De acordo com SE5, muitos se sentem 

tolhidos e impotentes diante da tomada de decisão para mudar o ambiente de trabalho, porque 

podem se prejudicar, principalmente pelo fato de não ter o apoio ou o respaldo da Direção: 

 

[...] Segundo, há a administração, só cobra de quem trabalha. Ela não cobra de quem 

não trabalha. Então, estão passando a mão na cabeça de pessoas que não vêm 

trabalhar, que não trabalham e fingem que nada está acontecendo. E os que 

trabalham eles cobram como se tivesse tirando o sangue.  Infelizmente, eles não dão 

valor pra gente. [...] como você tem um cargo de confiança, ou você engole o sapo 

atravessado ou você não vai servir mais. 

 

A cultura do "sempre foi assim" e do "é cultural" foi destacada por 8 sujeitos (SE1, 

SE2, SE3, SE5, SE8, SN3, SN5 e SN8) e pode ser explicada pela fala de SN5:  

 

Eu falei que o grande problema da UNESP é porque se trabalha sempre do mesmo 

jeito e se você tem uma ideia, por que não se faz assim? Ah, não, porque sempre se 

fez assim. Isso é andar para trás, estou dando ré, isso é burrice. 
 

A reflexão de SN5 revela a questão estrutural histórica de formação da UNESP pela 

fusão de institutos isolados, o que dificulta, hoje, uma identidade organizacional única. Como 

SE3 explicou, cada unidade não quer mudar sua cultura, pois o conjunto de práticas, crenças e 

valores já está consolidado, funciona bem e é aceito pelos seus membros. O mesmo se repete 

na FOA, já que toda organização tem a sua cultura. Os participantes da pesquisa revelam que 

os membros da FOA se sentem incomodados com isso (SE1, SE5, SE8, SN2, SN3, SN5, 

SN8), no entanto, perguntam-se como podem mudar esse cenário: 

 

Aliás, eu acho muito burocrático, é muita coisinha. É assim ou sempre foi assim? Eu 

me pergunto por que a redação não poderia ser mais direta: outrossim, reitero meus 

votos de estima e apreço? Não poderia ser atenciosamente? Se tudo está mais 

moderno, por que não se mexe nisso? [...] Sim, ainda me incomoda. Fico me 

perguntando por que não podemos mexer na redação oficial e sermos mais diretos. 

Algumas coisas são muito engessadas aqui. Fora a quantidade de papel. Não sei se é 

por ser órgão público. (SN3) 
 

SN5 sugere que com a renovação do quadro funcional, com a chegada de funcionários 

com experiências em outros cenários complexos, com mudança na visão do líder, com a 

mudança de cenários políticos, porém, principalmente, por influência do ambiente externo à 

FOA/UNESP, muitas das práticas sejam questionadas e reaprendidas: 
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Muito [das decisões] vem de mandatos, de políticas. Vai demorar muito para 

melhorar, para a gente achar que chegou a um nível, porque a gente sempre quer 

mais. Mas talvez quando mudar a direção, talvez mude. [dúvida]. Alguém que tenha 

um conhecimento maior do administrativo vai trazer uma compreensão. Títulos não 

bastam para administrar a faculdade. Precisa se interessar pela administração. 

[...]Acho que cada vez mais essa turma vai se renovando, vão entrando pessoas mais 

novas. Pode ser que entrem pessoas mais arrogantes ou mais acessíveis. Então, 

acredito que é político. Mas a UNESP tem tomado um choque de realidade, 

principalmente por influência do Tribunal de Contas, o que acaba profissionalizando 

o trabalho. O Tribunal de Contas diz: UNESP, não é em nível de Reitoria, a 

Assessoria Jurídica não pode fazer nada, o problema é com o Ministério Público. 

Vocês estão inseridos num mundo maior, saiam desse mundinho de vocês. Não 

adianta pegar o manualzinho de vocês e... isso não existe, isso não importa para 

mim, meu bem. Você tem que fazer o certinho. Por isso estão começando a se 

preocupar e tudo isso é muito recente. 

 

A estrutura física influencia o clima organizacional e a aprendizagem. A FOA/UNESP 

possui duas unidades: a do centro da cidade, onde fica toda a área administrativa, incluindo a 

Diretoria, a área acadêmica e alguns departamentos e unidades auxiliares; e a unidade da 

rodovia Marechal Rondon, onde ficam as salas de aula, clínicas e unidades de apoio ao 

atendimento clínico, biblioteca e outras unidades de serviço como lavanderia. 

SN2 acredita que algumas unidades organizacionais localizadas na rodovia se sentem 

isoladas e até mesmo excluídas da atenção e das decisões da Diretoria:  

 

Porque tem a questão da localização. As pessoas falavam até que eu comecei a sentir 

isso, ainda mais vindo para cá [unidade centro]. Lá é excluído. Não sei se pela 

questão da localidade, que fica longe da administração principal, então é posto de 

lado. E é realmente. Eu ouvia as pessoas falando isso e achava um pouco de mágoa, 

de raiva, porque às vezes não consegue ter uma conexão com a direção. 

 

No entanto, SN2 não consegue descrever se o isolamento é um fator bom ou ruim, 

porque embora muitas decisões possam ser tomadas pelo superior imediato, algumas unidades 

se valem do distanciamento dos olhares da Diretoria para estabelecer suas próprias regras em 

detrimento daquilo que possa ter sido decidido pela direção central. É como se eles não se 

sentissem membros da FOA/UNESP e construíssem seu próprio conjunto de regras e crenças 

e burlassem o estabelecido como padrão para toda a Faculdade, o que gera um sentimento de 

inferioridade e de descrença diante daquilo que foi comunicado e decidido pela Diretoria. "A 

comunicação simplesmente não funciona" e SN2 ainda exemplifica que os recessos de Natal, 

por exemplo, são mais extensos em algumas unidades, por livre e espontânea decisão de seus 

membros, enquanto que outros funcionários são obrigados a cumprir o expediente normal até 

a data estabelecida pela Reitoria. Caso queiram faltar, devem usar os instrumentos legais para 

justificar suas ausências.  
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Para SN5, a preocupação com a clareza na comunicação deve começar pela Diretoria e 

que isso influencia no clima organizacional e na aprendizagem: 

 

A empresa é uma pirâmide. Tem que partir do topo. O topo reflete na base. Se o 

topo tem uma cabeça pequena e se o topo pensa assim, a base então! Você acha que 

funcionário descontente trabalha? Ele chuta a CPU, ele destrói o ambiente de 

trabalho dele, ele inflama as pessoas, ele não quer aprender a fazer e não faz. Eu 

sinto muita, muita distância, muita distância [entre a Diretoria e o trabalho na minha 

seção]. 
 

SE1 explica que só começou aprender quando sua seção mudou fisicamente para um 

espaço mais afastado, isolado, da supervisão direta do seu superior imediato. Como o chefe 

não saía da sala e sua seção nunca dependeu das decisões diretas do chefe, as interferências 

diminuíram e os funcionários se sentiram à vontade para trabalhar da maneira mais adequada 

ao bom funcionamento da seção: "A mudança foi grande. Posso lhe dizer que nós só 

começamos a aprender quando nós mudamos de sala". 

SN5 confirma, ironicamente, que não há como não aprender na sua seção, pois não há 

espaço para os funcionários. O que um fala, comenta ou decide é ouvido por todos. No 

entanto, queixa-se que essa disposição física dos funcionários é prejudicial num momento de 

troca de ideias ou de conversas particulares com o superior imediato, que também divide a 

sala com os colegas.  

Na próxima seção, apresenta-se discussão teórica sobre os achados desta categoria. 

 

Análise da influência dos fatores ambientais “cultura”, “clima organizacional” e 

“estrutura física” na aprendizagem informal dos técnicos-administrativos 

 

Para Moran e Volkwein (1992), cultura e clima organizacionais não têm origem no 

cerne dos indivíduos (abordagem perceptual), nem somente nos aspectos estruturais da 

organização como complexidade, coordenação, controle e comunicação (abordagem 

estrutural), mas na interação contínua e mútua entre indivíduo e ambiente (abordagem 

interativa). 

Com origem no Interacionismo Simbólico, a abordagem interativa reconhece que os 

indivíduos desenvolvem percepções compartilhadas sobre seu ambiente e não que 

determinados fatores da organização são sempre dados como certos, imutáveis e frutos de 

uma realidade objetiva. Essa afirmação vai ao encontro dos achados nas entrevistas, pois os 

técnicos-administrativos acreditam que o clima organizacional na FOA depende 
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exclusivamente das pessoas, de como elas mapeiam o terreno e dão significado às coisas e 

situações subjacentes às suas rotinas diárias. Por isso que não existe lugar nem melhor, nem 

pior para se trabalhar. Vai depender da pessoa (SN2). 

É por meio da transformação da percepção e do entendimento dos aspectos que 

circundam o ambiente de trabalho da FOA que a cultura organizacional é alterada. É no 

processo de interagir com os colegas da organização, isto é, na forma como os indivíduos 

definem um evento, prática ou procedimento, que os membros da organização se envolvem no 

processo de assimilar e interpretar a realidade organizacional, atribuindo percepções, 

descrições, julgamentos e avaliações a esses eventos (MORAN; VOLKWEIN, 1992). Por isso 

SE1 explica que o clima organizacional da FOA tem melhorado muito em comparação há 30 

anos, porque a visão sobre o que é ser chefe, sobre liderança, vem sendo alterada por seus 

membros, de um posicionamento autoritário para democrático. Entretanto, a abordagem 

interativa não considera o quanto as percepções e interações dos indivíduos são influenciadas 

pela cultura organizacional.  

Pelas entrevistas, o aspecto cultural predominante na FOA e que influencia seu clima 

organizacional era a imagem do chefe como emanador de ordens. Uma cultura não se 

extingue repentinamente, no entanto, vai cedendo espaço para outras suposições. Por 

enquanto, a FOA é uma organização burocrática coerciva na qual o trabalhador é histórica e 

culturalmente visto como uma peça relativamente fácil de substituir devido à simplicidade das 

funções. O papel do líder está associado à posição ocupada na hierarquia, que lhe confere o 

poder de coordenar a partir de sua própria sala e sem direito a questionamentos por parte do 

subordinado, o qual é controlado pelo poder coercitivo que emana da própria hierarquia e por 

meio de regras definidas pelo próprio sistema ou pelos supervisores e diretores. 

No entanto, pela descrição feita pelos respondentes sobre a evolução na mudança da 

natureza do trabalho na Faculdade, a FOA poderá evoluir para uma organização aprendente, 

ou seja, o servidor deverá ser preparado para interagir com sistemas sofisticados e complexos 

e para resolver problemas, cabendo aos chefes prepará-los para tal. A hierarquia continua lá, 

mas para prover participação e envolvimento dos funcionários e não para controlá-los 

(CUNHA, 2011). Por iso que a liderança vai continuar a exercer fator-chave nos construtos 

clima e cultura organizacionais.  

Acreditando na ideia de que há uma grande diferença entre compartilhar suposições e 

hipóteses (cultura) e compartilhar percepções (clima), Moran e Volkwein (1992) propuseram 

a abordagem cultural,que explica o conceito de clima organizacional focando na maneira em 

que os grupos interpretam, constroem e negociam a realidade por meio da criação de uma 
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cultura organizacional. O que acontece hoje na FOA é precisamente esta negociação de que o 

chefe deve ser o propagador de novos conceitos, percepções, culturas, começando pelo topo 

da organização, ou seja, pela Diretoria. Mesmo tendo forte carga política e de poder, pois os 

mandatos são eletivos, enquanto a Diretoria não mostrar novas opiniões e práticas a respeito 

de controle organizacional, liberdade para mudança de práticas no trabalho e concessão de 

espaço para diálogo e não para recebimento de ordens, é improvável que a cultura do "sempre 

foi assim" e do "é cultural" perca espaço. O problema nessa cultura é a falta de reflexão sobre 

os atos cotidianos aos quais ela serve de resposta, porque esse é o modelo básico de 

suposições que os servidores da FOA inventaram, descobriram ou desenvolveram para 

aprender a lidar com os problemas de adaptação ao ambiente externo e de integração interna, 

o qual tem funcionado suficientemente bem para ser considerado válido e, portanto, ensinado 

aos novos membros como a forma correta de perceber, pensar e de se sentir diante dos 

problemas organizacionais (SCHEIN, 1985 apud MORAN; VOLKWEIN, 1992).O problema 

de considerar que o trabalho na FOA tem a forma atual porque é cultural ou porque "sempre 

foi assim" inibe o “o que” e o “como” se aprende. Muitos novatos não refletem sobre as 

práticas porque os experientes usam essa cultura como desculpa para defender rotinas ou 

como origem de resistência à mudança (MAHLER, 1997). 

O mesmo acontece com a percepção da natureza do trabalho na FOA. São comuns os 

relatos de achar que o "ser burocrático" é cultural. Moran e Volkwein (1992) mostraram que 

muito daquilo que é denominado como prática ou procedimento cotidiano numa organização 

pode ser rotulado como uma convenção, um costume, um hábito, ou uma tradição que está no 

centro da cultura da organização; e que é por meio dessas práticas diárias compartilhadas que 

a cultura afeta os membros e constitui o clima organizacional. Assim, a forma pela qual os 

indivíduos aprendem e compartilham essas práticas ajuda a validar a cultura da organização e 

a estabelecer o clima organizacional. 

Sob a concepção da abordagem cultural, o clima são ações e reações dos membros da 

organização (PUENTE-PALACIOS, 2002). Se o funcionário não se percebe satisfeito no 

ambiente construído, ele não aprende (SN5). O aprender dependerá diretamente de como o 

servidor percebe e o valor que dá a cada fator motivacional ou higiênico, entre eles, 

principalmente, a comunicação com a Diretoria eo arranjo físico das instalações da Faculdade. 

 

6.3.2 Expectativas no trabalho 

 

A maneira que o participante da pesquisa se vê futuramente dentro da FOA/UNESP 
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revela muitos fatores subjacentes àquilo que ele aprendeu ou precisa aprender para alcançar a 

posição desejada. Revela também o quanto a organização se constitui num espaço de 

crescimento e de aprendizagem para o indivíduo. 

Nesta categoria, é inevitável comparar experientes e novatos, com a ressalva de que há 

funcionários com pouco tempo de FOA/UNESP, porém com tempo de contribuição 

previdenciária suficiente para estar na iminência da aposentadoria. 

Assim, dos experientes, 3 já recebem abono-permanência, ou seja, têm o tempo para 

requerer a aposentadoria (SE1, SE3 e SE4);e 4 estão às vésperas da aposentadoria, faltando no 

máximo 5 anos (SE2, SE5, SE6 e SE8).  

SE4 tem metas a cumprir dentro da sua seção. Afirma que sua expectativa antes da 

aposentadoria é "arrumar a casa", deixando sua jovem equipe mais unida e motivada para dar 

continuidade ao trabalho. Os demais pretendem se aposentar, no entanto, não se preocupam 

em sair, afirmando que podem continuar exercendo suas funções normalmente, com o mesmo 

comprometimento, e que não aspiram a posições superiores. 

Quanto aos novatos, SN1 e SN2 acreditam que o cenário atual da FOA/UNESP é de 

rápidas mudanças no quadro funcional, e incerto no que diz respeito a prever possibilidades 

de alcançar posições hierárquica superiores. Para eles, essa definição é ao mesmo tempo 

política e meritória, na mesma proporção. SN2 é mais pessimista ao afirmar que não acredita 

na indicação meritória dos ocupantes de cargos comissionados devido à visão daqueles que, 

atualmente, têm o poder de fazer tais indicações, por isso continua a buscar oportunidades 

fora, estudando para outros concursos públicos, como também o fazem SN1 e SN4. Contudo, 

SN4 afirma que enquanto estiver na FOA/UNESP trabalhará com afinco e comprometimento, 

aprendendo sempre para entregar um bom trabalho. 

SN3, SN5, SN6, SN7 e SN8 não buscam outras oportunidades fora. SN6 declara que 

já chegou aonde queria, no entanto, gostaria de chegar à direção da Divisão na qual trabalha, 

para isso já é substituta do atual diretor. SN3 também deseja obter outro cargo e, assim como 

SN6, tem buscado diversas fontes de aprendizado que deem suporte a seu desejo. 

SE1 aconselha que embora a indicação seja política, cabe ao indivíduo fazer a parte 

dele e capacitar-se da melhor forma possível para que, quando a oportunidade surgir, esteja 

preparado para assumi-la. "Tem que ganhar a confiança" (ASE1). Ainda indica que a 

competência saber ser-agir é a que deverá ser dominada pelos funcionários atuais para fazer 

frente às novas demandas e cenários incertos da organização: 
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Depende das habilidades requeridas para lidar com tudo isso e se vocês as terão ou 

não. Acho que relacionamento interpessoal será a principal delas. Saber lidar com 

tudo quanto é tipo de gente, com cada um defendendo seus interesses, entendendo as 

coisas de uma forma diferente, é que vai ser o principal que vocês terão que 

aprender. Vai ter que ter disposição para isso. Sei lá, também. Talvez para as 

próximas gerações isso já seja natural, mas as transições serão mais rápidas e acho 

que se adaptar a elas será o desafio maior. (SE1) 
 

A próxima seção abordará a relação novatos e experientes. 

 

6.3.3 Relação novatos versus experientes 

 

A intensa renovação do quadro funcional da FOA/UNESP, marcada pelo grande 

número de aposentadorias e pela criação da Faculdade de Medicina Veterinária de 

Araçatuba/UNESP em 2011, demandou a contratação urgente de novos funcionários. 

Por essa razão, foi inevitável que os participantes da pesquisa mencionassem em seus 

discursos esta nova relação que está sendo construída com os indivíduos novatos, dando 

origem a uma categoria a posteriori. Embora o termo novato semanticamente possa soar 

depreciativo ou fazer menção à faixa etária, a uma nova geração, esclarece-se que três dos 

sujeitos novatos entrevistados tinham contato com a FOA, pois têm grau de parentesco com 

ex-funcionários da Faculdade, e outro (SN8) já está próximo da aposentadoria. 

O conteúdo do discurso sobre como estes novos servidores começam a socializar-se na 

FOA, sua visão de mundo e as mudanças que podem causar na estrutura, clima e cultura 

organizacionais não foi desprezado. Embora incipiente, a contribuição de alguns participantes 

pode auxiliar na compreensão de como os novatos aprendem a tornar-se membros de um 

mundo social ao qual eles querem ou devem estar comprometidos. 

Tanto novatos quanto experientes opinam que a FOA/UNESP está em constante 

desenvolvimento, enfrentando diariamente novos desafios antes nunca vivenciados e que 

requerem novas habilidades de seus funcionários. A capacidade mais marcante atribuída aos 

novatos é sua facilidade e rapidez na absorção e inclusão da tecnologia às suas atividades 

cotidianas. "Eles já nascem digitais" (SE8) e "tem facilidade de aprender a mexer nessas 

coisas, computador" (SN8), o que pode influenciar a forma pela qual se relacionam com os 

membros experientes, principalmente quando o indivíduo se julga inferior por não ter essa 

capacidade. 

SN8 afirma que se sentiu melhor acolhida pelos membros da sua mesma faixa etária, 

pois se identifica mais com eles. Para SN8: 

 



148 

Tem, tem diferença [entre gerações]. Eu ouço muito em razão à minha idade: "ah, 

esse pessoal mais novo, né, [SN8], trabalha diferente da gente, não tem assim 

aquele empenho, parece que....". E é verdade, tem aquela coisa de geração. É 

diferente. Eu ouço bastante aqui dentro da FOA. 
 

Já SN3 relata que ao chegar à FOA foi recebida bem por alguns experientes, que 

inclusive a ajudaram no entendimento institucional e do trabalho, e que ao mesmo tempo 

sentiu resistência de outros. Contudo, que coube a SN3 conquistar seu espaço e que já se 

considera "no meio deles". 

Um fator muito comum citado nas entrevistas foi o comprometimento em relação ao 

trabalho e à instituição. SE5, SE6, SN5, SN6 e SN8 acreditam que realmente a falta de 

comprometimento tem relação direta com as novas gerações. Para esses sujeitos, os novatos 

não têm comprometimento afetivo com a organização a longo prazo, acreditam que "eles 

estão de passagem" (SE5), que buscam constantemente novos desafios em outras 

organizações: 

 

Eu sinto que o pessoal mais velho é apegado ao emprego: "Nossa, eu tô num 

emprego da UNESP. Eu quero ficar aqui até o final da minha vida. Olha só que 

emprego maravilhoso". O jovem não tem isso, o mais jovem: "É bom, mas vamos 

ver se aparece alguma coisa melhor porque eu não vou ficar o resto da minha vida 

aqui". (SN8) 

 

Para SN5, os novatos não valorizam salário e benefícios (SN5) e, principalmente, não 

querem aprender com os mais experientes (SE6): 

 

Mudou [o ambiente de trabalho]. Não aqui na nossa seção, mas em outras eu 

percebo muita má vontade em atender o público interno. Você vai entregar algo e 

"não", "não sei". Principalmente os mais novos. Não são todos. Eu percebo que eles 

não querem trocar experiência com você. Eles fazem da maneira deles, do jeito 

deles. E discordam de você. Eu tenho minha linha de pensamento. São 31 anos aqui 

dentro. Há coisas que você consegue mudar, há coisas que não. Não dá para falar a 

partir de hoje vou fazer assim, porque eu acho que tem que ser assim. Não é porque 

você acha que tem que ser assim. Tem que se basear em alguma coisa, com plena 

convicção de que pode ser assim. Mas não que tem que ser assim. E hoje a gente se 

depara muito com isso, com os novatos. A gente vê que eles estão em locais 

estratégicos dentro da faculdade e você acaba dependendo deles. (SE6) 
 

Por outro lado, SE1, SE4, SE5, SE8, SN2 e SN6 alertam que a falta de 

comprometimento não está relacionada a gerações, que "é postura de cada um" (SE5), "é da 

pessoa, do ser humano" (SE8) e revelam o comportamento de um outro grupo muito 

característico da organização, os “aposentandos”: 

 

Mas agora aqui na FOA tem um pessoal que está na fase do "aposentando". Tem 
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gente que faltam cinco anos para aposentar e fala que é amanhã que vai aposentar e 

não faz mais nada. É difícil. É como se fosse o comportamento destes novos que 

estão entrando, que não tem responsabilidade com horário, não fica preocupado se a 

mesa do outro está cheia, [e não perguntam] "você quer que eu ajude?". (SN6) 
 

Para SN2, esse comportamento dos mais experientes descritos por SN6 é condenável, 

porque influencia a socialização dos servidores entrantes:  

 

E o que começou a acontecer na minha visão: os funcionários novos que começaram 

a entrar, porque lá tem um pessoal novo de casa que começou a ver isso e também 

por falta de maturidade pessoal, se eles não fazem, eu também não faço. Isso é 

imaturidade pessoal. Porque pra gente de dezenove, vinte anos, primeiro trabalho, 

falta um pouco daquela responsabilidade. Aí, via o mais velho fazendo assim e dizia 

eu também não vou me matar aqui, ninguém liga para ninguém. (SN2) 
 

SN2 ainda adverte que é função gerencial, da supervisão ou da direção, atentar para 

esses tipos de desvios no comportamento dos mais novos e, insistentemente, cuidar para que 

os novatos não as interiorizem e não as reproduzam no ambiente de trabalho, porque "não é 

isso que os novatos têm que ver e aprender" (SN2): 

 

Era difícil chegar no chefe para falar, porque a chefia também cansou. Tinha pessoas 

que o supervisor acabava privilegiando e outras ela deixava de lado. Virou um bolo. 

(SN2) 
 

SE1 acredita que as novas gerações carregam consigo outros valores, crenças e 

práticas e que, independentemente da idade do servidor, todos deverão aprender a adaptar-se a 

cenários de trabalho cada vez mais dinâmicos no local de trabalho.  

 

As pessoas mudam muito e vocês, que vão ficar, e os novos que vão entrar, terão 

que se adaptar a isso. Terão que saber que o que está escrito nas legislações é feito 

por pessoas, para pessoas, e por isso tem que mudar, tem que rever e se adaptar a 

estas novas gerações que estão vindo. Só que num ritmo muito mais rápido do que 

algum dia eu ou você pensamos que poderia mudar tão rápido assim. Com outros 

valores, com diferentes criações, influências. Estamos aí com o PPI [fazendo 

referência à implantação das cotas para Pretos Pardos e Índios - PPI - em 2014]. Não 

estou falando que é ruim, só estou chamando atenção para que não sabemos qual 

será a resposta, a consequência de tudo isso. São outras formas de pensar, não só 

aquela sob a qual eu trabalhei até hoje. Vocês deverão aprender a trabalhar sob 

diversas formas de pensar concomitantemente. Terão um duro trabalho pela frente. 
 

Dessa forma, para SE1, SE4, SE6 e SN8, a entrada de novatos não gera, 

necessariamente, conflitos e tensões, "porque a maioria acaba acatando nossa forma de 

trabalhar" (SE4), porém os fazem refletir sobre novas possibilidades de se enxergar as práticas 

no ambiente de trabalho pesquisado. 

Apresenta-se discussão teórica sobre os achados desta categoria na próxima seção. 
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Análise da relação entre novatos e experientes e sua influência na aprendizagem informal 

dos técnicos-administrativos 

 

A aprendizagem de um novato é o coração de qualquer modelo de socialização 

organizacional (ASHFORTH et al., 2007). Entende-se por socialização organizacional o 

processo de aprendizagem de atitudes, comportamentos e conhecimentos necessários para 

participar como membro de uma organização (GRIFFIN et al., 2000). 

Esse processo pode ser operacionalizado pela própria instituição ou por meio do 

comportamento proativo do novato. No caso da FOA, o início do processo de socialização dos 

novatos parte da iniciativa informal do supervisor da Seção Técnica de Desenvolvimento e 

Administração de Recursos Humanos, do Diretor Técnico Administrativo e de algum 

representante da Diretoria, quem acompanha o recém-contratado para visitar as instalações da 

Faculdade; conhecer futuros colegas de trabalho, muitos dos quais dificilmente encontrará ou 

se lembrará quem são e o que fazem; e tentar inteirar-se sobre o trabalho cotidiano numa 

Faculdade de Odontologia. 

Após essa ação informalmente promovida pela área administrativa, já que não perdura 

no tempo, cabe ao novato responsabilizar-se por sua autossocialização, dependendo do seu 

comportamento proativo e de sua iniciativa em buscar maneiras informais de se aproximar 

dos membros mais velhos e do contexto do trabalho (GRIFFIN et al., 2000; ASHFORTH et 

al., 2007).A esse respeito, nota-se que a FOA/UNESP é um ambiente rico em eventos que 

podem proporcionar o encontro entre os servidores para fortalecerem suas redes de contato. 

Ashforth et al. (2007) confirmam em pesquisa realizada com 150 gestores recém-

contratados que a apresentação da organização aos novatos está diretamente relacionada à 

satisfação no trabalho e à identificação com a organização; e que identificar-se com os 

objetivos e valores da organização, participar de processos de socialização formais ou 

informais têm efeito salutar no ajustamento do novato ao novo ambiente, reduzindo suas 

intenções de abandonar a organização. 

Segundo os entrevistados, além dos eventos, algumas funções e unidades 

organizacionais da FOA como a Seção Técnica de Comunicações, o RH, a Graduação, a Pós-

Graduação, a Seção Técnica de Materiais e a Diretoria facilitam o processo de 

autossocialização do servidor, já que lhe permitem visão sistêmica da Faculdade e contato 

com os demais funcionários. Por sua vez, quando a função do servidor é muito especializada 

ou está centralizada na unidade rodovia da FOA, a autossocialização depende estritamente do 

grupo no qual está inserido. São justo a abrangência e a profundidade da autossocialização 
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que definirão tanto o "o que" quanto "o como" o novato vai aprender. O trabalho na FOA é 

complexo porque são muitas as informações das quais o novato tem que "dar conta" (SN3): 

ele precisa aprender informações técnicas de como realizar o trabalho; informações de 

referência, daquilo que é esperado dele no trabalho; informações sociais, de como são as 

pessoas e o relacionamento com e entre elas; informações de avaliação, como os outros 

julgarão seu trabalho e comportamento; informações normativas, sobre a cultura 

organizacional; informações organizacionais, estrutura, procedimentos, produtos e serviços e 

desempenho; e informações políticas, sobre a distribuição de poder na organização 

(ASHFORTH et al., 2007).Pelas entrevistas, infere-se que sem o auxílio, as diversas 

interações e o acompanhamento dos mais experientes, o trabalho na FOA/UNESP se torna um 

labirinto difícil de percorrer, pois as referências documentais são de difícil compreensão dado 

o currículo situado da aprendizagem na FOA, e os treinamentos formais, escassos. 

Na visão de novatos e experientes, a diferença de idade, ou de geração, não parece ser 

uma barreira ou um agente dificultador na autossocialização do novato. Essa percepção de 

diferença está no "o que" e no "como" novatos ou experientes aprendem e no uso que fazem 

dessa aprendizagem. Os novatos não têm medo de escolher com quem querem interagir, o que 

querem aprender e como vão aplicar esse conhecimento no cotidiano. É o comportamento 

proativo de cada um que definirá qual aprendizagem tem papel importante para diminuir as 

incertezas e aumentar os conhecimentos relevantes (ASHFORTH et al., 2007) para afrontar o 

dia-a-dia. 

Quanto ao grupo dos "aposentandos" identificado nas entrevistas, seu comportamento 

pode ser explicado pelo entendimento do primeiro triângulo do modelo de Eraut (2004) sobre 

os fatores que influenciam a aprendizagem no trabalho. Os servidores experientes que estão 

na iminência da aposentadoria tiveram muitos desafios no início de suas carreiras, assim 

como os novatos estão tendo no momento de suas contratações. A confiança e o 

comprometimento inicial são altos para poder vencer esses desafios impostos pelo ambiente 

da FOA. No entanto, com o passar do tempo na organização, a falta de suporte e de feedback 

adequados para a aprendizagem vão favorecendo a diminuição da agência pessoal e, por 

consequência, o valor dado ao trabalho e à Faculdade. Mesmo os novatos como SN2 

percebem essa dinâmica e pedem para que os experientes se conscientizem do impacto que 

eles têm sobre os novatos e não os contaminem com esse comportamento. 
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6.4 Aprendizagem formal 

 

A aprendizagem formal será considerada nesta seção como aquela que acontece no 

ambiente organizacional, intencionalmente construída para atender às necessidades da 

organização e considerada pertencente ao domínio da área de Recursos Humanos, como, por 

exemplo, os treinamentos e cursos oferecidos. 

Todos os sujeitos com maior tempo de casa (de SE1 a SE8 e AE1) foram capazes de 

observar que a preocupação da Reitoria da UNESP com as ações de desenvolvimento dos 

servidores voltado para as tarefas do trabalho é recente, acreditam que desde 2009, e que 

anteriormente a esse período nunca houve programas estruturados de educação formal que 

contemplassem o aperfeiçoamento de todo o quadro funcional da UNESP, independente da 

função ou cargo. 

SE1 lembra a marginalização da educação formal na FOA/UNESP:  

 

Tinha sim, poucos, algumas palestras de assuntos gerais sobre saúde, etc. Mas a 

gente não podia participar. O [anonimato] não deixava. O funcionário que 

participava desses tipos de coisas era visto como vagabundo, desocupado, que 

enrolava o trabalho. Então o pessoal aqui da [anonimato] nunca ia aos eventos. Por 

isso muito da fama que a gente tem ainda de isolado, de não se misturar. Mas as 

coisas mudaram. 

 

SE4 acredita que a Reitoria e a Coordenadoria de Recursos Humanos – CRH – 

têmuma nova visão agora, talvez influenciados pelas pressões dos funcionários, de legislações 

federais (principalmente a Lei 8666/1993 – Normas para licitações e contratos da 

Administração Pública) e novas tecnologias. A própria implantação do plano de carreira dos 

funcionários exige que os servidores apresentem certa quantidade de horas de treinamentos 

realizados como um dos requisitos para promoção em suas respectivas carreiras. Dessa forma, 

a UNESP se viu obrigada a oferecer condições para que esses funcionários conseguissem 

cumprir o requisito. 

A implantação de novos sistemas informatizados foi o gatilho mais frequentemente 

relatado pelos entrevistados SE2, SE3, SE5, SN1, SN6 e SN8 para se pensar e promover 

ações de treinamento. A UNESP está numa fase de integração de suas unidades universitárias 

por meio de sistemas informatizados únicos, de plataforma de acesso online, que ajudem na 

padronização das rotinas de trabalho, acesso a dados e recuperação de informações. São 

sistemas de controle de folha de pagamento, orçamentário-financeiro, de emissão de 

passagens aéreas, agendamentos de salas, de controle acadêmico de graduação e pós-
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graduação, de patrimônio, registro de diplomas, de mobilidade internacional docente e 

discente, de envio e recebimento de documentos e processos dentro da UNESP, entre diversos 

outros.  

Toda essa demanda gera cursos e treinamentos constantes que deslocam funcionários 

de todo o estado de São Paulo para uma unidade da UNESP ou hotel que tenha infraestrutura 

para sediar os eventos. Contudo, os sujeitos relatam que nem sempre os treinamentos são 

eficientes, ora por problemas didáticos (SE2 e SE 5), ora por problemas de adequação do 

sistema à realidade das diversas unidades universitárias da UNESP (SN6 e SN8). 

 

A pessoa estava lá explicando como se você já soubesse tudo de informática, porque 

o pessoal de [anonimato] desenvolveu o sistema. Para ele era fácil, ele criou o 

sistema. Para nós não. (SE2) 

 

Eles mandaram a gente para o treinamento e falavam: Vamos fazer um exemplo. Aí 

fazia. Assim, bem didático, como se nunca fosse dar problema. Num treinamento 

você aprendeu a fazer tudo [ironia]. Aí você começa a mexer no sistema e começa a 

parte autodidata de novo, em que você vai aprender com os problemas do sistema. E 

manda e-mail, e tá errado, e volta. [...] eles tentam passar que o sistema é perfeito. 

Quando você começa a usar, você começa a ver os erros, as falhas, coisas que 

poderiam ser mais simples, às vezes está mais complicado. [...] Às vezes o 

procedimento que eles usam para, por exemplo, o caixa é diferente. Há unidade que 

não usa o caixa separadinho como nós temos aqui, às vezes um procedimento de 

recolhimento de taxa, mas o básico tem mais ou menos o mesmo padrão. [...] Os 

treinamentos da reitoria não são muito esclarecedores, não.  (SN6) 

 

Outro gatilho lembrado pelos entrevistados SE1, SN5 e SN7 é a exigência de 

certificação pela legislação federal, pelas agências controladoras como CAPES e o MEC, para 

execução de certas rotinas. Como exemplo há a necessidade de curso de pregoeiro eletrônico 

para se poder operar o sistema de pregão eletrônico e realizar as compras de materiais da 

FOA/UNESP. Nesse caso, a organização é obrigada a pagar cursos externos, como os da 

FUNDAP – Fundação do Desenvolvimento Administrativo do Estado de São Paulo – para 

formar os funcionários que atuarão na área específica de compras. Inclusive, SE1 deixa claro 

que se não fossem esses gatilhos, não seriam oferecidos cursos de nenhuma natureza; e 

mesmo SN5, que passou por cursos obrigatórios, afirma que embora os cursos sejam muito 

bons, amplos e diferentes, aprende-se no cotidiano: “Faço o curso, só que o curso não te 

capacita. Ele te dá o certificado. O que te capacita é o dia-a-dia”. 

Apesar das iniciativas da Reitoria, da CRH e da própria FOA, os entrevistados fazem 

algumas considerações sobre os treinamentos e cursos oferecidos. 
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SE8 afirma que a oferta e promoção de muitos cursos continuam sendo de iniciativa 

dos próprios funcionários quando da realização de seus encontros anuais, oportunidade que as 

diversas funções têm de se reunir para discutir interesses pertinentes somente àquela função. 

SE2, SE3, SE4 e SE7 questionam a eficácia dos treinamentos por problemas na 

estruturação do treinamento e sugerem uso de tecnologia como as videoconferências para 

minimizar problemas como definição do público-alvo, temas não pertinentes à gestão 

universitária, falta de devolutiva à equipe pelo chefe que participou do evento, gastos 

excessivos e deslocamento dos funcionários por grandes distâncias e longo período de tempo. 

 

Tem muita repetição de assuntos. A gente aprende muita coisa. Mas acho que a 

reitoria pecava era de não usar a vídeoconfereência, porque curso não serve só pra 

chefe. Todo mundo deveria ter a oportunidade de aprender. Eu criticava muito 

desses cursos é que o chefe ficava dois três dias em curso e ele chegava e ninguém 

reunia a equipe para dizer: olha, aconteceu isso, assim, assim, assim. Eu perguntava, 

e aí, como foi o curso. Me respondiam: ah, foi bom, nossa, foi muito bom. Eu não 

queria saber se comeram bastante, se o hotel foi bom. Mas eu queria saber outra 

coisa, não se eles comeram bem. Até hoje eu falo, acho que eles aprendiam bastante, 

mas não era compartilhado. Como eu criticava muito, quando eu ia, eu chegava e 

falava: tivemos esse curso, falou isso, isso e isso. Se tinha apostila, eu dava para o 

colega. Tudo isso é muito recente, vamos chutar alto, muito alto, uns dez anos. 

(SE2) 

 

[...] Não tinha esses treinamento que tem hoje, que a gente não aprende muita coisa. 

[...] e quando começaram os cursos, eram de cerimoniais. Não ensinava coisas para a 

UNESP. Aliás, até hoje é assim. São para cerimônias do governo federal, para 

presidência da república, e não universitário. E não adianta falar. (SE3) 

 

À continuação, articulam-se os conceitos do referencial teórico com os achados desta 

categoria. 

 

Análise da aprendizagem formal dos técnicos-administrativos 

 

Sendo assim, na FOA/UNESP, aprende-se formalmente por meio de cursos e 

treinamentos oferecidos pela própria organização e organizados pelos próprios funcionários. 

Os funcionários entrevistados dão importância à educação formal e reconhecem os esforços 

da UNESP nesse sentido, no entanto, sugerem que os treinamentos são importante cenário de 

encontro com colegas de outras unidades para troca de experiências sobre o tema do 

treinamento (ERAUT, 2011), ou para a busca de soluções dos problemas da realidade da sua 

seção ou unidade universitária, ou ainda no estabelecimento de redes de contatos, à qual possa 

recorrer quando retornem dos treinamentos e enfrentem os desafios das atividades cotidianas, 

especialmente na operação de sistemas informatizados. Le Clus (2013) lembra que a 
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aprendizagem informal tem sido deixada nas mãos dos próprios funcionários. Na UNESP 

parece que a consideração da autora se estende à aprendizagem formal. 

Como bem evidenciado pela realidade da UNESP, Marsick e Watkins (2001) afirmam 

que a aprendizagem formal depende de grandes estruturas e fortes influências externas à 

organização. Algumas características da aprendizagem formal apresentadas por Gerber (2006) 

estão presentes nos treinamentos da FOA/UNESP: a) a aprendizagem é descontextualizada e 

os conceitos ensinados são gerais e aplicáveis a qualquer ambiente; b) a aquisição de 

conhecimento é priorizada no sentido de que a aprendizagem acontece na dinâmica individual 

de adquirir conhecimento e aplicá-lo. O conhecimento é maior à medida que mais teoria se 

armazena e se aplica; c) o foco está em quem ensina, porque se prioriza o desempenho do 

instrutor, do conteúdo e da estrutura do que é ensinado. 

Contudo, durante os treinamentos, os funcionários parecem buscar e valorizar as 

características da aprendizagem informal, também destacadas por Gerber (2006). Os 

funcionários discutem entrem si e buscam adequar o tema e o conteúdo visto durante o evento 

considerando as especificidades do ambiente no qual trabalham, o que auxilia nas 

características de imprevisibilidade e necessidade citadas. A aplicação do conteúdo visto é 

mais holístico, uma vez que o funcionário leva o conteúdo para a riqueza da sua realidade, 

aplica-o, testa-o e dá a devolutiva para a rede de contatos que estabeleceu durante o 

treinamento na tentativa de desenvolvimento contínuo da aprendizagem. Também, durante os 

treinamentos, o foco muda de quem ensina para quem aprende, na tentativa que esses 

funcionários fazem de resolver problemas pontuais da sua unidade universitária e não da 

coletividade. 

Face a isso, há mais elementos de informalidade do que de formalidade nos 

treinamentos. Como sugerem Malcolm, Hodkinson e Colley (2003), a identificação da 

interrelação entre atributos de formalidade ou de informalidade em cada experiência de 

aprendizagem é muito mais válida para a aprendizagem do que encarar a aprendizagem 

formal e informal separadamente, porque esses atributos influenciam na natureza e na eficácia 

da aprendizagem em qualquer situação, e também porque não há aprendizagem puramente 

formal ou informal.  

Tendo como referência a análise dos quatro aspectos proposta por Malcolm, 

Hodkinson e Colley (2003), a aprendizagem formal na FOA/UNESP é informal em seu 

processo, pois, pelos relatos, num treinamento aprende-se muito mais com o colega do que 

com o instrutor, não há avaliação do conteúdo aprendido e, muitas vezes, o andamento do 

curso, como horários e temas das oficinas, é negociado com os participantes. Na localização e 
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cenário, a aprendizagem é formal, pois os treinamentos acontecem fora do local de trabalho, 

há controle de início e término e há certificação que depende da participação no curso. Já nos 

objetivos da aprendizagem, ela é formal, uma vez que são treinamentos realizados para 

atender a propósitos definidos, com um currículo anteriormente pensado. Finalmente, no 

aspecto conteúdo, a aprendizagem formal tem elementos de informalidade, uma vez que, na 

maior parte dos treinamentos, o conhecimento a ser adquirido é sobre algo novo ou em 

construção (um sistema informatizado, uma legislação, novas rotinas de trabalho, práticas 

cotidianas) e não sobre algo já estabelecido como um conhecimento científico. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta seção, respondem-se à pergunta de pesquisa e aos objetivos retomando os 

resultados finais e contextualizando-os dentro dos esquemas teóricos propostos para este 

estudo. Por fim, apresenta-se uma agenda de pesquisa com sugestões de estudos futuros. 

 

7.1 Como os técnicos-administrativos da FOA/UNESP aprendem no local de trabalho 

 

Este estudo visou a compreender como os funcionários técnico-administrativos da 

Faculdade de Odontologia do Câmpus de Araçatuba/UNESP vivenciam a experiência da 

aprendizagem no exercício de suas tarefas profissionais desenvolvidas no local de trabalho. 

Buscou-se entendimento sobre como ocorre a aprendizagem, o papel das interações sociais e a 

influência do contexto organizacional na aprendizagem.  

A aprendizagem foi entendida sob a luz da Teoria da Aprendizagem Pragmática de 

Bente Elkjaer (2004, 2011) como uma construção social, situada nos processos coletivos e na 

prática social da vida do indivíduo na organização, e que tem como gatilho um problema, uma 

situação de incerteza, contradição, tensão ou conflito entre os indivíduos dos diferentes 

mundos e submundos sociais que formam a FOA/UNESP.  

Esta pesquisa identificou que os funcionários técnico-administrativos da FOA/UNESP 

aprendem suas tarefas informalmente, por meio da experiência da prática cotidiana no local 

de trabalho, resolvendo problemas, comparando, refletindo na ação, fazendo roteiros, 

improvisando, arquivando, perguntando e trocando ideias com o superior e com os colegas da 

própria ou de outra unidade da UNESP, com quem constroem uma rede de relacionamentos 

contributiva para ações de aprendizagens informais. Enfrentar tarefas novas e desafiadoras em 

outros cargos ou funções também é um gatilho para a aprendizagem desses funcionários, bem 

como conhecer o funcionamento da estrutura organizacional e estudar a legislação interna e 

externa pertinentes à sua função e à organização. Essas ações são incentivadas pelo 

comportamento proativo do funcionário, o qual carrega consigo e o aplica no local de 

trabalho. As interações também despertam emoções como gratidão, comprometimento, prazer 

e amor no trabalho e pelo trabalho, as quais também ora apoiam ora suprimem a 

aprendizagem.  

Todas essas evidências corroboram os conceitos norteadores da AI usados neste 

trabalho, os quais enxergam a AI como sustentada na concepção de aprendizagem como 
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processo e não como resultado de uma atividade formal (GARRICK, 1998; HAGER, 2012), 

controlada pelos funcionários em termos de amplidão, profundidade e tempo (MARSICK; 

YATES, 2012), induzida por um processo de reflexão crítica, pela ação, pela proatividade e 

incrustada no contexto organizacional e nas práticas cotidianas sociais, tanto dentro de uma 

organização quanto para a vida (MARSICK; WATKINS, 2001; GERBER, 2006; LE CLUS, 

2011). Principalmente no ambiente estudado, a AI é motivada, direcionada e sustentada pelos 

próprios interesses e intenções do indivíduo (MARSICK; WATKINS, 2001; GERBER, 

2006). 

Dentro da proposta da estrutura conceitual de aprendizagem no local de trabalho de 

Jacobs e Park (2013), as experiências de aprendizagem identificadas acontecem no trabalho, 

isto é, aprende-se no atual cenário de trabalho da FOA/UNESP; essas experiências não são 

estruturadas, ou seja, não demonstram tentativas da Faculdade nem dos funcionários de 

sistematizar a aprendizagem das tarefas cotidianas (com currículo específico de cursos), pois 

se aprende por ações como a observação do trabalho e a aprendizagem na ação; e o papel do 

facilitador é passivo, o que significa que não há um professor definido, mas as eventuais ações 

de aprendizagem partem do próprio colega de trabalho, dependendo da intensidade da 

interação e da qualidade do relacionamento entre novato e experiente para promover a AI. 

O aprender não é institucionalizado no contexto organizacional da FOA/UNESP. É 

algo que emerge informalmente como parte da existência humana e do desenvolvimento no 

cenário social do trabalho do técnico-administrativo na Faculdade. São aspectos como o clima 

e a cultura organizacionais, a estrutura física, as expectativas no trabalho e a relação entre 

novatos e experientes que mais influenciam a AI, estimulando ou inibindo, a aprendizagem no 

local de trabalho. A figura 12 apresenta o processo dinâmico da aprendizagem e as interações 

que acontecem dentro do contexto do ambiente estudado. 
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Figura 12: Processo de Aprendizagem Informal no contexto da FOA/UNESP 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados primários (2014) 

 

 

A FOA/UNESP é a arena dos mundos sociais representados por servidores técnico-

administrativos e docentes, além da diretoria. Do mundo dos técnicos-administrativos 

emergem os submundos novatos, experientes e "aposentandos". Esses mundos e submundos 

são produzidos pelas diferentes maneiras de entender as ações, as atividades e os valores 

organizacionais (ELKJAER; HUYSMAN, 2008). As linhas pontilhadas denotam que não há 

um limite definido entre cada mundo social e que todos eles estão abertos às interferências de 

outras arenas, mundos, submundos e contextos ambientais internos e externos. Os docentes e 

a diretoria mantêm distanciamento na compreensão do que é o trabalho dos técnicos-

administrativos, da legislação que o rege e controla e da característica pública das tarefas 

cotidianas. A necessidade de atender a esses compromissos organizacionais em detrimento 

dos interesses pessoais dos membros dos grupos citados é fonte de contradições, tensões e 
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conflitos, logo um gatilho para a aprendizagem. A natureza pública da organização exige que 

técnicos-administrativos e docentes aprendam a desenvolver parcerias entre si com o objetivo 

de alcançar resultados que sejam valorizados pela sociedade civil (RASHMAN et al., 2009). 

De dentro do mundo dos técnicos-administrativos, emergem os submundos dos 

novatos e dos experientes. Do submundo dos experientes ainda irrompe o submundo dos 

"aposentandos".  A intensa entrada de novatos, com a consequente forte renovação do quadro 

funcional da FOA/UNESP, permite que uma nova voz questione as ações, atividades e valores 

da organização, o que faz eclodir situações de contradição, tensões e conflitos. Em alguns 

momentos, os novatos introduzem novas perspectivas de pensamento sobre as atividades de 

trabalho, seja por influência do seu histórico laboral, de domínio de novas tecnologias ou, 

talvez, por sua condição sócio-cultural, divergindo do posicionamento conservador dos 

experientes. Os experientes se consideram mais compromissados com a organização do que 

os novatos, no entanto, tanto os novatos que possam ser considerados mais compromissados 

com sua carreira ou aqueles que acatam a cultura organizacional do grupo e da organização 

aprendem suas tarefas cotidianas no local do trabalho com os próprios colegas e com o 

superior, pois a aprendizagem informal é a maneira imperante de se aprender na 

FOA/UNESP. A aprendizagem formal institucionalizada de técnicos-administrativos só 

acontece por necessidade de atendimento a legislações e diante da implantação de novas 

tecnologias.  

Quando surge a dúvida no julgamento de alguns técnicos-administrativos se a 

presença ou ausência de proatividade no comportamento dos novatos é devido à questão de 

choque de gerações, revela-se o submundo dos "aposentandos", formado por membros que da 

mesma forma são experientes, porém estão na iminência da aposentadoria e que, por esse 

motivo, replicam os comportamentos de interesses particulares e com os de suas carreiras  

presentes em alguns novatos. É dessa tensão no nível de compromisso dos membros com os 

valores, ações e atividades organizacionais que a aprendizagem de novo se depreende: os 

novatos precisam aprender as atitudes, os comportamentos e os conhecimentos necessários 

para poderem participar como membro legítimo da FOA/UNESP, enquanto que os 

experientes continuam renovando seus conhecimentos por meio das incertezas inseridas pelo 

próprio ambiente organizacional e pelos novatos. Elkajer e Huysman (2008) esclarecem que é 

mais importante estar atento aos compromissos de cada mundo e submundo sociais e às 

tensões que eles produzem do que entender a aprendizagem como um processo harmonioso de 

inclusão, união, ação e mesmo repertório de práticas compartilhadas, porque com o olhar fixo 

nesses compromissos e tensões é que se podem ver possibilidades de negociações produtivas 
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e renegociações de ação e valores. A ênfase do ambiente organizacional deve estar na 

aprendizagem produzindo mudanças no local de trabalho e que essas novas direções sejam 

aceitas pelos membros e que eles possam, assim, ter condições de lidar com novas pressões 

em seus trabalhos (GERBER, 2006). 

Gerber (2006) também afirma que a cultura de um grupo de trabalho (de um mundo ou 

submundo social), isto é, a maneira que eles se comportam no local de trabalho, precisa 

refletir uma capacidade dinâmica de aprendizagem. Só que, infelizmente, em muitas 

organizações assim como na FOA/UNESP, o envolvimento do quadro funcional e dos líderes 

na cultura da organização tende a ser muito mais estático do que dinâmico. O fato de a 

característica do trabalho ser pública e de intensa regulação legal fertiliza o terreno para que a 

“cultura do silêncio” cresça e se propague. Os técnicos-adminsitrativos parecem aceitar o 

trabalho que sempre foi feito historicamente da mesma forma. Essa aceitação sem 

questionamentos limita a proposição de mudanças radicais nos procedimentos e rotinas de 

trabalho que possam efetivamente contribuir com uma mudança cultural e construção de um 

ambiente mais solidário, no qual a aprendizagem informal tenha espaço amplo de aceitação e 

possa se aprimorar. 

A melhor estrutura organizacional para suportar a concepção de um ambiente 

construtivo e solidário deve ter características participativas e consensuais na tomada de 

decisão (GERBER, 2006). Contudo, os técnicos-administrativos ainda sentem receio ou se 

sentem amedrontados no processo de tomada de decisão, porque não há empoderamento do 

indivíduo nem sequer para mudar suas próprias atividades diárias. Qualquer mínima inserção 

ou exclusão de procedimentos deve ser analisada em seus impactos legais e quanto ao respeito 

à hierarquia, porque é o superior imediato quem responde pelas ações dos subordinados. O 

que também abre espaço para o não comprometimento do funcionário, já que será sempre um 

superior que responderá por seus atos. Esses motivos inibem o desenvolvimento de um 

ambiente natural de aprendizagem, em que os técnicos-administrativos se sintam realmente 

ativos e livres para questionar. Para Gerber (2006), é da naturalidade nas interações que a AI 

desperta. 

Por sua vez, os líderes têm papel fundamental em unir os funcionários para criar um 

ambiente que conduza à aprendizagem (RASHMAN et al., 2009), estimulando nos 

funcionários a capacidade de aprendizagem e de resolução de problemas. Para isso, quem 

lidera deve desenvolver a capacidade de comunicação e usá-la com efetividade, pois a 

comunicação é um componente central que afeta a aprendizagem (MORAN; VOLKWEIN, 

1992; MAHLER, 1997). No entanto, o discurso recorrente nas entrevistas mostra que não há 
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preocupação alguma na preparação para as funções de chefia, pois são todos cargos de 

confiança. O técnico-administrativo sabe executar seu trabalho, mas não é capaz de gerenciar 

uma equipe, porque nunca foi preparado para isso. O aprender a ser chefe também advém de 

processos informais de aprendizagem quando o indivíduo é colocado na função e se vê pela 

primeira vez diante do desafio de liderar pessoas. Do técnico-administrativo, sempre lhe foi 

cobrado maestria nas rotinas operacionais, e não que saiba se comunicar, interagir, orientar os 

demais, avaliá-los e dar devolutivas de avaliação de desempenho. 

Os técnicos-administrativos que relatam conseguir aprender de seus superiores ou 

ensinar aos seus subordinados são casos pontuais, reflexo do êxito desses membros de 

ambientes sociais que sofreram a ação de líderes que eram o locus de emanação de ordens. 

Hoje, esses técnicos-administrativos são os atuais líderes e, ao menos, conseguem refletir que 

o líder contemporâneo deve ser um criador de contextos organizacionais favoráveis ao 

crescimento e à aprendizagem por via da participação e do empowerment (CUNHA, 2011). 

Os sujeitos entrevistados que estão sob a liderança desses novos chefes relatam que eles os 

auxiliam na aprendizagem, que seu chefe consegue examinar o ambiente social do trabalho 

(seção, a divisão ou o departamento) e identificar múltiplas formas de ensinar e que cada 

funcionário tem de aprender. Esses novos líderes olham para formas mais efetivas de como 

planejar sua aprendizagem futura e descobrindo preferências de aprendizagem de acordo com 

o comportamento de cada funcionário (MARSICK; WATKINS, 2001). Contudo, ainda há 

uma maioria de técnicos-administrativos sob o controle e a direção de seus chefes, os quais 

não compreendem que a aprendizagem do trabalho depende do ambiente social no qual seus 

subordinados estão inseridos e, por esse motivo, nãodisponibilizam tempo nem espaço para 

que os indivíduos reflitam sobre suas práticas; não criam e tampouco fomentam 

oportunidades para se trabalhar e resolver problemas em grupo; não alimentam uma atmosfera 

em que se possa aprender com os erros; não permitem que se busquem soluções para 

problemas identificados nas atividades normais do trabalho; não encorajam a participação nas 

definições de políticas e decisões que afetem os processos de trabalho, como participação nos 

diversos órgãos colegiados da FOA e da UNESP.  

A influência do contexto organizacional na aprendizagem foi um dos objetivos deste 

estudo. Por esse motivo, recorreu-se ao modelo de Eraut (2004) sobre os fatores que afetam a 

aprendizagem (figura 13). 
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Figura 13: Fatores que afetam a aprendizagem no trabalhona FOA/UNESP 

Fonte: traduzido pelo autor de Eraut (2004, p.269) 

 

 

Nos fatores de aprendizagem (triângulo superior), infere-se das entrevistas que os 

desafios enfrentados pelos técnicos-administrativos cotidianamente são muitos. Primeiro, 

destaca-se que as práticas organizacionais na UNESP, e por consequência na FOA, são 

orientadas a processos, a funções e a normativas, todos de alto controle, o que caracteriza a 

natureza do trabalho e interferem nas formas de aprendizagem. Depois, o fato de a 

socialização dos novatos ser automotivada e não institucionalizada ajuda a desenvolver no 

indivíduo um comportamento proativo inicial para a aprendizagem. No entanto, não se notam 

o apoio, o suporte e o feedback necessários durante os processos de aprendizagem 

identificados. Assim, os técnicos-administrativos possuem desafios, porém sem falta de apoio 

não geram a confiança para continuarem a ser proativos, o que pode levar, no longo prazo, à 

desmotivação e à perda de valor dado ao trabalho, pois muito da superação dos desafios 

(agência pessoal) cabe somente às iniciativas isoladas desses funcionários. 

O triângulo inferior reflete o superior ao focar nos fatores contextuais ou ambientais 

do trabalho. A diversidade de cenários e de fatores que influenciam o ambiente da 

FOA/UNESP como a cultura organizacional e a estrutura física da Faculdade faz com que os 

desafios no trabalho sejam maximizados, positiva e negativamente. Porém, os técnicos-

administrativos avaliam como favorável a qualidade de seus relacionamentos no contexto do 

trabalho, embora ainda não estejam num padrão ideal de solidariedade, companheirismo, 

imparcialidade, impessoalidade e profissionalismo. Cenário que tende a mudar, segundo os 
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funcionários, com a renovação do quadro funcional. A esperança é totalmente acreditada aos 

novatos, funcionários influenciados por outras realidades e que podem questionar os padrões 

atuais e renová-los. Quanto aos relacionamentos pessoais no local de trabalho, esses afetam 

tanto o nível de desafio do trabalho quanto as oportunidades de encontrar, observar e trabalhar 

ao lado de pessoas que têm mais ou diferentes conhecimentos, de receber feedback ou dar 

suporte e conselhos para a aprendizagem (ERAUT, 2004).Vale destacar que avaliar 

favoravelmente o ambiente e a qualidade dos relacionamentos está muito atrelado à noção que 

os funcionários têm de ausência de conflitos e não de enxergar nas contradições entre os 

funcionários uma real oportunidade de aprendizagem, de mudança, de revisão dos padrões 

atualmente aceitos de cultura, crenças e valores organizacionais. Os técnicos-administrativos 

destacam o papel do gestor no zelo com a qualidade dos relacionamentos, pois o que o 

indivíduo aprende é afetado pela personalidade, pelas habilidades interpessoais e pelas 

orientações de aprendizagem do superior. Por fim, quanto às expectativas de melhor 

desempenho e progresso, essas parecem ser precárias no ambiente de trabalho estudado, haja 

vista a forte presença de fatores políticos e de poder na definição de cargos de confiança. Os 

fatores de contexto da FOA/UNESP (aspectos físicos, culturais e sociais do trabalho) refletem 

uma interação próxima com os fatores de aprendizagem. Conclue-se, portanto, que um 

progresso na interação desses fatores com os servidores produziria melhores resultados e 

promoveria a AI no local de trabalho da FOA/UNESP.  

Os resultados deste estudo estão em consonância com vários pontos encontrados na 

revisão de literatura das pesquisas nacionais. A natureza descritiva, cujo foco de investigação 

está direcionado a identificar e compreender os processos de aprendizagem informal, foi 

adotada pela maioria dos estudos. No entanto, o estudo aqui apresentado, ao focar tais 

processos dentro de um determinado contexto social, evidenciando o papel das interações 

sociais no provimento da aprendizagem de indivíduos que não ocupam a função gerencial, 

proporcionou um diferencial em relação aos estudos anteriores que exploraram o tema. A 

perspectiva teórica utilizada foi a psicológica, na vertente construção social (DEFILLIPPI; 

ORNSTEIN, 2003), apoiando-se, especialmente, nos estudos teóricos e de campo produzidos 

por Bente Elkjaer e colaboradores. No caso dos estudos nacionais anteriores, ressalta-se que 

eles, embora estejam assentados na noção de aprendizagem pela experiência e na ação, 

inspiram-se na noção de aprendizagem experiencial trazida por Kolb (1984), que estuda a 

aprendizagem em indivíduos adultos no nível individual, e no conceito de aprendizagem 

organizacional desenvolvido por Argyris e Schön (1978). 
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Quanto aos objetivos da pesquisa aqui desenvolvida, eles foram respondidos por meio 

de uma metodologia qualitativa, calcada nos pressupostos do paradigma interpretacionista, 

seguindo uma certa preferência já identificada em outros estudos nacionais. Porém, o contexto 

de estudo foi o setor público, em específico, uma universidade, ambiente ainda não explorado 

na literatura anteriormente revisada.  

Examinando os principais achados e resultados, infere-se que tanto este estudo quanto 

os demais trabalhos nacionais identificaram uma lista ampla de atividades e processos de 

aprendizagem que ocorrem informalmente, no dia-a-dia. No entanto, este estudo aponta que a 

AI na FOA/UNESP não é resultante de um processo formal de aprendizagem, senão que é a 

maneira predominante de se aprender, sustentada pelo contexto da Faculdade, o qual 

influencia a participação social nas práticas cotidianas no trabalho. 

É importante ressaltar ainda que o papel das emoções na aprendizagem, discutido em 

uma das seções deste estudo, só foi abordado em um dos trabalhos anteriores. Por sua vez, a 

análise das questões envolvendo a aprendizagem com novatos e experientes é uma 

contribuição desta pesquisa, já que não foi identificada na literatura nacional explorada no 

item 3. 

Finalmente se destaca a tentativa de organizar um modelo explicativo dos dados 

encontrados que talvez possa instigar outros pesquisadores a focar essa temática em outros 

espaços organizacionais a partir das lentes teóricas aqui articuladas, envolvendo a teoria da 

aprendizagem social de Bente Elkjaer e colaboradores e os autores do campo da 

aprendizagem no local de trabalho (WPL). 

 

7.2 Sugestões de pesquisas futuras 

 

O ambiente estudado é por natureza um contexto de conhecimento e de aprendizagem. 

Acentuado pelo fato de ser uma universidade pública na área da saúde, a exploração de 

assuntos relacionados a ambos os contextos de ensino de saúde e de organizações públicas 

abre um imenso leque de oportunidades de agenda de pesquisa. 

A relação entre novatos e experientes pode ser amplamente estudada ao comparar em 

que medida a socialização (aprendizagem) institucionalizada ou a automotivada apoia ou 

suprime os processos de aprendizagem informal. 

Os conceitos de experiência e trajetória laboral podem ser resgatados ao se aprofundar 

o entendimento do quanto a anulação ontológica e epistemológica do indivíduo, ao entrar na 

FOA/UNESP ou em qualquer outra instituição pública, influencia o seu compromisso com a 
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organização e, consequentemente, o valor atribuído ao trabalho, o comportamento proativo e a 

aprendizagem. 

Por ser uma organização pública burocrática complexa, isto é, cujas atividades se 

realizam com a necessidade de um quadro funcional extremamente diversificado em suas 

especialidades, sugerem-se estudos na FOA sobre os processos de aprendizagem informal de 

outros funcionários como técnicos de laboratório e cirurgiões-dentistas, ou até mesmo entre 

técnicos-administrativos que não estejam alocados nas divisões Administrativa e Acadêmica.  

Podem ser incluídos fatores como poder, políticas e liderança e suas interferências na 

aprendizagem numa organização pública, ratificando a ausência desses aspectos nos estudos 

nacionais e internacionais que focam esse segmento (RASHMAN et al., 2009). Bem como o 

aprofundamento de como as diversas combinações dos fatores de contextos identificados 

neste estudo afetam a aprendizagem informal. 

A ampla dispersão geográfica da UNESP e sua diversidade de áreas de conhecimento 

permitiriam a condução de estudos com os mesmos objetivos desta pesquisa. Podem-se 

conduzir estudos entre diferentes unidades localizadas em diferentes pontos do estado de São 

Paulo e entre as áreas de Humanas, Exatas, Biológicas e da Saúde para se traçar um amplo 

panorama sócio-cultural e de aprendizagem no interior da UNESP. A relação entre área de 

conhecimento ou localização geográfica e o fato de a UNESP ter sido formada por institutos 

isolados podem indicar padrões de processos de aprendizagem diferentes, ou não. 
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APÊNDICE A - Roteiro de entrevista 

 
Divisão/Seção/Cargo/Função:  

Entrevistado:  

Entrevista realizada em / Por:  

Início: / Término: / Duração:  

Profissão:  

Tempo na empresa:  

Idade: / Naturalidade:  

Formação:  

Experiência profissional:  

 

Descrição do trabalho (questões follow-up) 

1. Quais são as atribuições do seu cargo/função? 

2. Há quanto tempo você exerce esta função? 

3. Conte-me quais são as atividades que você executa? 

4. Como você faz seu trabalho? 

 

Trajetória de aprendizagem no trabalho 

5. Conte-me como foi sua entrada na UNESP e o que o motivou a vir trabalhar aqui. 

6. Quando você ingressou aqui na FOA, houve algum treinamento inicial formal? De que maneira isto 

aconteceu? 

7. Quando você ingressou aqui na FOA houve alguém que lhe forneceu apoio direto, que lhe ensinou a 

realizar o seu trabalho? De que maneira isto aconteceu? 

8. De que forma o que você fazia antes o ajudou aqui na FOA? 

9. Suas funções mudaram desde sua admissão na FOA? 

10. Como você aprende novas funções? 

11. Me conte sobre alguma coisa nova que você teve que aprender recentemente. 

12. A FOA oferece cursos de aperfeiçoamento e/ou treinamento para os funcionários técnico-

administrativos? Qual sua opinião sobre estes cursos? 

13. O que foi considera que foi significativo para você, em termos de aprendizado da função. 

 

Ambiente de aprendizagem 

14. Que tipos de coisas você precisa saber para realizar o seu trabalho? 

15. Conte-me uma experiência positiva/boa que você viveu aqui. O que aprendeu com ela? 

16. Conte-me uma experiência negativa/ruim que você viveu aqui. O que aprendeu com ela? 

17. De que forma você troca experiências com seus colegas de trabalho?  

18. De que forma você troca experiências com seu superior? 

19. Como você coloca em prática novas ideias? 

20. Quando você tem alguma dúvida, como você a resolve? 

21. Conte-me como você resolve os problema que enfrenta no dia-a-dia do trabalho? 

22. Aqui na FOA, o que o ajudou ou facilitou a ter o conhecimento ou a habilidade para fazer o que você 

faz? 

23. De que forma o seu trabalho influencia ou impacta no trabalho de outras seções? 

 

 

Ambiente organizacional 

24. O que você acha do ambiente de trabalho aqui na FOA? 

25. Quais são suas expectativas sobre o trabalho aqui na sua seção nos próximos anos? 

 

Encerramento 

 

26. Há algo mais que você ache interessante ou que não falou até agora e que queira colocar? 
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APÊNDICE B - Autorização para realização de projeto de pesquisa 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido/TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: “Os processos de aprendizagem informal no local de trabalho: um estudo com técnicos-

administrativos numa faculdade pública estadual”. 

Nome do pesquisador: Diogo Reatto 

Nome do orientador: ProfªDrª Arilda Schmidt Godoy 

 

1. Natureza da pesquisa: o(a) sr.(a) está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa que tem como finalidade 

compreender como os funcionários técnicos-administrativos da Faculdade de Odontologia de Araçatuba/FOA-UNESP 

vivenciam a experiência da aprendizagem no exercício de suas tarefas profissionais no local de trabalho. 

2. Participantes da pesquisa: 10 a 20. 

3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo o(a) sr.(a) permitirá que o pesquisador desenvolva seu trabalho 

de dissertação de mestrado, do programa de Pós-Graduação em Administração – Área de Gestão Humana e Social, da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie/SP. O(a) sr.(a) tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a 

continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para o pesquisador. Sempre que quiser 

poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone do (a) pesquisador (a) do projeto.  

4. Sobre as entrevistas: será realizada somente uma entrevista semiestruturada. 

5. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas, sendo o risco mínimo, 

quando se entende que tais riscos sejam inerentes da participação de qualquer sujeito numa pesquisa. Osprocedimentos 

adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução nº 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. 

6. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. Somente o pesquisador 

terá conhecimento de sua identidade. Nem ao orientador será revelada sua identidade, já que este não é o escopo da 

pesquisa. Comprometemo-nos a mantê-la em sigilo ao publicar os resultados dessa pesquisa.  

7. Benefícios: ao participar desta pesquisa o(a) sr.(a) não terá nenhum benefício direto. Entretanto, esperamos que este 

estudo resulte em informações importantes sobre os processos de aprendizagem informal em instituições de ensino 

públicas, pois, após pesquisa em bases de dados, os trabalhos com essa discussão teórica no Brasil são incipientes. 

8. Pagamento: o(a) sr.(a) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como nada será pago por 

sua participação. 

 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar desta pesquisa. Portanto preencha, 

por favor, os itens que se seguem: Confiro que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a execução do trabalho 

de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu consentimento em participar da 

pesquisa. 

 

___________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do Orientador 

 

Araçatuba, _____ de ___________ de 2014. 

 

Pesquisador: Diogo Reatto – 3636-3206 – diogoreato@foa.unesp.br 

 


