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Resumo 

 
O aumento da competitividade tem forçado as organizações a se adaptarem e reinventarem 

constantemente. Esse contexto implica diretamente em motivos encontrados pelos indivíduos 

para aprender, como resolver um problema, por exemplo, levando os mesmos a utilizarem 

diferentes estratégias no processo de aprendizagem. As estratégias podem ter um caráter 

informal, como pedir ajuda aos colegas, pesquisar material escrito, ou formal, como participar de 

cursos oferecidos pela empresa. Este estudo procurou mensurar e compreender quais estratégias 

de aprendizagem são mais utilizadas de acordo com quatro finalidades identificadas no local de 

trabalho: resolver um problema, executar uma nova tarefa, obter autonomia e aumentar as 

chances de crescimento na empresa. A amostra foi composta por 463 profissionais que atuam na 

linha de produção de uma empresa do ramo automotivo. Foram realizadas análises fatoriais 

confirmatórias para se garantir a validade e confiabilidade das medidas, posteriormente, os 

escores fatoriais foram utilizados nas comparações do uso de cada estratégia de aprendizagem 

para cada finalidade. Os resultados demonstraram que as estratégias de aprendizagem utilizadas 

não diferem conforme as quatro finalidades apresentadas. Dentre as estratégias pesquisadas, a 

mais utilizada é a ajuda interpessoal, ou seja, buscar informações e conhecimentos com outras 

pessoas. As estratégias menos utilizadas são a consulta a material escrito e a participação em 

cursos. 

 
Palavras-chave: Aprendizagem individual. Aprendizagem informal. Estratégias de aprendizagem. 
 
 
Abstract 

 

The growth of competitiveness has forced organizations to adapt and reinvent themselves 

constantly. This context implies directly in reasons found by the individuals to learn, like solving 

a problem, for example, leading them to use different strategies for the learning process. Learning 

strategies may be informal, like asking for help to colleagues or reading a technical material. It 

may be also formal, like attending training programs offered by the company. This study aimed 

to measure and understand which learning strategies are mostly used according to four different 

objective identified in the workplace: solving a problem, performing a new task, obtaining 

autonomy and increasing the growth chances in the company. The sample was consisted of 463 
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workers from the production line in an automotive company. A confirmatory factor analysis was 

performed to ensure the validity and reliability of the measures subsequently, the factor scores 

were used in the comparisons of the use of each learning strategy for each purpose. The results 

showed that the learning strategies applied do not differ according to the four objectives 

presented. Among the surveyed strategies, the most used is interpersonal help-seeking, this 

means, asking support or information to other people at workplace. Written help-seeking and 

participation in courses are less applied. 

 

Keywords: Individual learning. Informal learning. Learning strategies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento da competitividade associado às mudanças no ramo tecnológico tem forçado as 

organizações contemporâneas a se adaptarem e a se reinventarem constantemente. Esse contexto 

implica diretamente em formas diversificadas de aprendizagem que passam a ser encaradas como 

uma ferramenta importante na busca de maior eficiência nos processos e na inovação de 

produtos.  

 

Em geral, organizações dedicam mais atenção e recursos aos mecanismos formais de 

aprendizagem, constituídos por cursos de qualificação, treinamentos e programas corporativos de 

desenvolvimento, os quais podem ser mais facilmente planejados e acompanhados por meio de 

indicadores. Consultorias, universidades e escolas de negócios são regularmente contratadas para 

desenvolver metodologias e conteúdos que atendam às necessidades de capacitação nas 

organizações. Os conteúdos apresentam-se com uma enorme diversidade de temas, desde 

demandas técnicas relacionadas às atividades operacionais e produtivas até o desenvolvimento de 

competências comportamentais e gerenciais. 

 

Esta é a forma mais comum de se encarar o tema “aprendizagem” nas organizações, havendo 

pouca atenção dedicada aos meios considerados informais. Conforme ressaltam Pantoja et al. 

(2009), nem todas as situações orientadas para atender às necessidades específicas do trabalho, 

demandam ações formais de treinamento e desenvolvimento. Indivíduos podem aprender também 

por meio de consequências resultantes de seus comportamentos, observando membros de sua 

equipe, ouvindo histórias de colegas mais antigos ou buscando por conta própria a literatura 

referente a um conhecimento específico. 

 

Algumas organizações são notoriamente reconhecidas pela intensa qualificação que oferecem a 

um novo empregado antes deste iniciar suas atividades. O período de treinamento ao profissional 

recém-chegado pode durar meses em cursos específicos voltados à sua futura função. Entretanto 

essa prática não faz parte da rotina de todas as empresas, havendo também aquelas nas quais os 

indivíduos recebem as informações básicas e estritamente necessárias. Neste caso, muito do que 
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se deve aprender ocorre na própria execução das atividades, caracterizando o predomínio da 

informalidade no processo de aprendizagem. 

 

Em virtude de a aprendizagem informal se configurar em vários formatos e poder trilhar 

caminhos distintos e imprevistos nas organizações, Cross (2007) destaca que não há funções 

corporativas que se encarregam integralmente desse tópico. O processo de aprendizagem em si, 

envolve fluxo de informações, comunicação corporativa, relações com clientes, gestão do 

conhecimento, treinamento, leiaute de planta, encontros informativos, entre outros. Enfim, é 

improvável que uma única área centralize a organização de todas essas atividades e dedique uma 

atenção direcionada ao processo informal de aprendizagem dos empregados. 

 

Tanto os meios formais quanto os informais devem servir a uma necessidade que o indivíduo 

possua. Em geral, meios formais são utilizados perante a identificação da empresa de uma 

necessidade, enquanto que, pelos meios informais, indivíduos podem procurar o que precisam 

aprender ou podem envolver-se no processo de aprendizado mesmo não havendo uma 

necessidade a priori. Nesta pesquisa foram consideradas situações nas quais há a intenção de se 

aprender, ou seja, houve a identificação das finalidades para as quais a aprendizagem está sendo 

desenvolvida e caracteriza-se como intencional.  

 

Tais finalidades podem estar diretamente relacionadas às tarefas e obrigações profissionais do 

indivíduo, fazendo com que este aprenda a fim de executar uma nova tarefa ou para resolver um 

problema (CAMILLIS; ANTONELLO, 2010). O indivíduo pode também interessar-se por 

aprender algo em função de perspectivas futuras que o aprendizado pode lhe proporcionar, como 

uma promoção ou a chance de trabalhar em outra área ou função. 

 

Tomando como base as finalidades para as quais os indivíduos aprendem e quais suas estratégias 

utilizadas, este trabalho propõe um modelo teórico de investigação entre estes dois construtos. 

A relevância do tema encontra-se em estudar a relação entre as finalidades para as quais os 

indivíduos buscam aprendizado e, consequentemente, quais estratégias são utilizadas para que os 

aprendizados ocorram. 
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O estudo não se limitou aos processos informais, os quais foram cobertos em pesquisas anteriores 

sobre estratégias de aprendizagem (por exemplo: WARR E DOWNING, 2000; PANTOJA, 2004; 

BRANDÃO E BORGES-ANDRADE, 2009), mas também aborda o processo formal de 

aprendizagem, constituído na maioria das vezes por eventos estruturados e financiados pelas 

organizações. 

 

Com relação aos estudos anteriores sobre estratégias de aprendizagem, Warr e Downing (2000) 

construíram um questionário com 45 itens e que foi aplicado em duas amostras, sendo uma 

composta por estudantes universitários e outra por participantes de um curso profissionalizante 

para técnicos veiculares. Holman et al. (2001) aplicaram um instrumento de pesquisa a 628 

empregados de um call center sugerindo seis fatores de aprendizagem entre as estratégias de 

caráter cognitivo e comportamental.  

 

No Brasil, Pantoja (2004) realizou um estudo com profissões diversificadas, comparando os 

resultados entre profissões equivalentes com relação à tecnologia utilizada e com o nível de 

interação humana. Conte (2011) pesquisou o tema com profissionais de enfermagem, justificando 

o público pela importância de sua capacitação para a execução correta dos procedimentos e em 

virtude de um enorme registro de erros causados por enfermeiros e técnicos de enfermagem.  

 

O presente estudo contou com operários de uma empresa do ramo automotivo da região do ABC 

paulista como público respondente. Suas áreas de atuação dentro da empresa dividem-se em 

Montagem, Logística, Usinagem e Expedição. 

 

A seguir são apresentados os objetivos geral e específico da pesquisa, assim como o modelo 

proposto de investigação. 



 

 

6 

1.1 Objetivo Geral e Específicos 

 

Objetivo Geral 

 

• O objetivo geral desta pesquisa é identificar quais estratégias de aprendizagem são 

mais utilizadas conforme a finalidade para a qual a mesma foi demandada, ou seja, 

conforme cada uma das quatro finalidades: resolver um problema, executar uma nova 

tarefa, obter autonomia ou aumentar as chances de crescimento, quais estratégias de 

aprendizagem são mais utilizadas. 

 

Objetivos Específicos 

 

A partir do objetivo geral foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

 

• Comparar a frequência com que são utilizadas componentes cognitivas e 

comportamentais relacionadas às estratégias de aprendizagem; 

• Comparar a frequência de utilização entre estratégias formais e informais de 

aprendizagem; 

• Identificar para cada estratégia de aprendizagem, em qual finalidade ela tem sido 

mais utilizada. 

 

 

1.2 Modelo Proposto 

 

Para o atingimento do objetivo geral e do primeiro objetivo específico foram tomados como 

pontos de referência: as finalidades pelas quais os indivíduos aprendem, identificadas por 

Camillis e Antonello (2010) e as estratégias de aprendizagem pesquisadas anteriormente por 

Warr e Downing (2000), Holman et al. (2001), Pantoja (2004), Brandão et al. (2009) e Conte 

(2011). 
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As finalidades pelas quais os indivíduos aprendem apresentadas por Camillis e Antonello (2010) 

são: 

1. Para resolver um problema em meu trabalho; 

2. Para executar uma nova tarefa; 

3. Para superar um desafio; 

4. Para obter autonomia e não depender dos outros. 

 

As quatro finalidades provêm de uma pesquisa realizada sobre processos de aprendizagem com 

trabalhadores que não exercem função gerencial, e que levantou diversos aspectos sobre 

aprendizagem: as finalidades para as quais os indivíduos aprendem, os contextos nos quais a 

aprendizagem ocorre, os aspectos facilitadores da aprendizagem, os obstáculos para que a 

aprendizagem ocorra e os resultados oriundos desses processos.  

 

A finalidade identificada com o número três: “Para superar um desafio”, foi suprimida deste 

trabalho e substituída por “Para aumentar minhas chances de crescimento na empresa”. A 

substituição justifica-se em virtude do autor considerar que “superar um desafio” não constitui 

uma finalidade em si, ou seja, não se caracteriza como uma intenção. Adicionalmente, o autor 

entende que as demais finalidades pesquisadas já representam implicitamente um desafio. Sendo 

assim, um questionário específico para essa finalidade poderia tornar-se redundante ou sem 

sentido aos respondentes. 

 

Portanto, as quatro finalidades que compõem o modelo proposto são as seguintes: 

1. Para resolver um problema que surge em meu trabalho; 

2. Para executar uma nova tarefa; 

3. Para obter autonomia e não depender dos outros; 

4. Para aumentar minhas chances de crescimento na empresa. 

 

Associadas às quatro finalidades encontram-se sete estratégias (Figura 1), sendo que, seis delas 

referem-se à aprendizagem informal e provém dos trabalhos anteriores realizados por Warr e 

Downing (2000), Holman et al. (2001), Pantoja (2004), Brandão et al. (2009) e Conte (2011). A 
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sétima estratégia refere-se à aprendizagem formal, cuja comparação com as estratégias informais 

constitui o segundo objetivo específico dessa pesquisa. 

 

Figura 1: Representação visual do modelo proposto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: o autor.  

 

 

Nota: A Figura 1 proporciona uma visualização do modelo proposto. Na parte superior da figura encontram-se as 

quatro finalidades pesquisadas, as quais demandam a aplicação de alguma estratégia para sua realização ou 

atendimento. Para cada finalidade podem ser utilizadas sete estratégias de aprendizagem que se dividem em 

cognitivas e comportamentais, sendo que, todas representam meios informais de aprendizagem, com exceção da 

estratégia Participação em cursos, a qual representa meio formal de aprendizagem. 

 

Finalidade com que se busca a aprendizagem: 
1 - Para resolver um problema que surge no meu trabalho 
2 - Para executar uma nova tarefa 
3 - Para obter autonomia e não depender dos outros 
4 - Para aumentar as minhas chances de crescimento na empresa  
 
Elaborado pelo autor a partir de Camillis e Antonello (2010). 

Estratégias de aprendizagem: 
 
- Formal 
     - Participação em cursos 
 
- Informal 
     - Componentes cognitivas: 
          - Reflexão intrínseca 
          - Reflexão extrínseca 
          - Reprodução 
     - Componentes comportamentais: 
          - Consulta a material escrito 
          - Busca por ajuda interpessoal 
          - Aplicação prática 
 
 
Elaborado pelo autor a partir de Warr e Downing (2000), 
Holman et al. (2001), Cross (2007), Kock et al. (2010), 
Dirani (2011), Pantoja (2004), Brandão et al. (2009) e 
Conte (2011). 

Para cada 
finalidade, quais 
estratégias de 
aprendizagem são 
mais usadas? 
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Com base no modelo apresentado foram estabelecidas as seguintes hipóteses: 

 

• H1: Para as finalidades 1, 2 e 3, as estratégias mais aplicadas são informais; 

• H2: Para a finalidade 4, a estratégia mais aplicada é a aprendizagem formal. 

 

A hipótese 1 (H1) justifica-se pelo fato de que as três finalidades representam demandas 

rotineiras na vida profissional dos indivíduos, muitas vezes imprevisíveis (por exemplo: Resolver 

um problema) e associadas a processos específicos da função ou da empresa e que, geralmente,  

são aprendidas por meio da execução, ou on the job, não estando disponíveis em cursos formais. 

 

A hipótese 2 (H2) justifica-se pelo fato de que, em geral, as promoções nas organizações 

precisam ser justificadas por meio de avaliações de desempenho formais e pelo potencial que o 

candidato apresenta para futuras realizações. A aquisição de certificados e competências 

atestadas por meios formais representa uma forma de demonstrar o aumento da qualificação do 

respondente. 

 

O referencial teórico para conceituação e suporte à pesquisa baseia-se nos seguintes pontos: 

 

• Capítulo 2: Aprendizagem: conceituação do termo; 

• Capítulo 3: Aprendizagem nas organizações: contextualização do tema no âmbito 

corporativo em diferenciação de estudos relacionados a outros meios como, por exemplo, 

o meio acadêmico /escolar e como os estudos acerca da aprendizagem dividem-se em 

níveis, estipulando qual foi estudado nessa pesquisa; 

• Capítulo 4: Aprendizagem de adultos: conceituação da aprendizagem de adultos 

(andragogia) diferenciando-a da aprendizagem de crianças (pedagogia); 

• Capítulo 5: Aprendizagem no local de trabalho: caracterização do ambiente e dos 

processos que compõem o local de trabalho e proporcionam aprendizado para os devidos 

fins necessários; 

• Capítulo 6: Finalidades para as quais os indivíduos aprendem; 
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• Capítulo 7: Aprendizagem informal: conceituação dos meios informais para a 

aprendizagem, os quais são caracterizados geralmente por processos não estruturados e 

controlados por quem aprende; 

• Capítulo 8: Estratégias de aprendizagem informal: quais as práticas dos indivíduos no 

processo de aprendizagem a fim de adquirir conhecimento e promover o seu 

desenvolvimento; 

• Capítulo 9: Aprendizagem formal: identificação dos meios formais promovidos e 

controlados por agentes externos e não pelos indivíduos que aprendem; geralmente 

ocorrem por meio da participação em cursos organizados e custeados pelas organizações. 

 

Os capítulos seguintes abordarão os pontos citados acima, a fim de conceituar o modelo proposto. 
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2 APRENDIZAGEM 

 

Illeris (2004) define aprendizagem como o processo pelo qual um indivíduo adquire 

conhecimento, habilidades e, possivelmente, atitudes e opiniões. Este campo pode ser 

considerado como pertencente a um processo psicológico cognitivo junto a outras áreas como da 

razão, dos sentidos e da memória. Entretanto, nas últimas décadas, a visão estritamente cognitiva 

tem sido questionada, trazendo à tona a associação da aprendizagem também a processos sociais, 

ou seja, como fruto da interação entre pessoas. Kim (1993) contribui com duas definições de 

aprendizagem: (1) a aquisição de habilidades ou know-how que implica na capacidade física de 

produzir algo, e (2) a aquisição de know-why que implica na habilidade de articular a 

compreensão conceitual de uma experiência. 

 

Em meio a essa discussão, emerge outro ponto relacionado ao nível no qual a aprendizagem 

ocorre. A habilidade de aprender seria um quesito exclusivo de indivíduos ou haveria também a 

possibilidade de aprendizagem nos níveis de grupo, organizações e até mesmo de uma nação 

inteira? Illeris (2004) afirma que o aprendizado humano contempla ambas as perspectivas, 

cognitiva e social, sendo ao mesmo tempo um processo psicológico interno do indivíduo e 

associado à sua interação com outras pessoas. Ainda conforme Illeris (2004), este argumenta que, 

mesmo quando o indivíduo está sozinho, existem influências sociais recebidas do ambiente, 

portanto, não há como evitar o elemento social no processo. 

 

O termo “aprendizagem”, conforme explica Illeris (2007), é usado de forma ampla e com 

diferentes significados. Geralmente, quatro significados podem ser atribuídos com maior 

regularidade, quando o termo é utilizado de forma não específica na linguagem cotidiana. Em 

primeiro lugar, o termo aprendizagem pode ser relacionado aos resultados oriundos dos processos 

que ocorrem no indivíduo. Nesse caso, a aprendizagem representa o que foi aprendido ou qual a 

mudança ocorrida. Em segundo lugar, o termo pode referir-se aos processos mentais que ocorrem 

no indivíduo, provocando os resultados indicados na primeira referência. Esse é o campo típico 

relacionado à psicologia. 
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Em terceiro lugar, o termo aprendizagem pode referir-se aos processos de interação entre os 

indivíduos e seu ambiente material e social, sendo pré-condições necessárias para os processos 

internos de aprendizagem indicados na segunda referência e que podem levar aos resultados da 

primeira referência. Finalmente, em quarto lugar, o termo aprendizagem é muitas vezes 

empregado não só na linguagem do dia a dia, mas também em contextos oficiais e profissionais, 

como sinônimo de “ensino”. Isso mostra que existe uma tendência de misturar e confundir os 

termos “ensino” e “aprendizagem”. 

 

Illeris (2007) afirma que a última referência apresentada é inadequada, enquanto que as três 

primeiras podem ser justificadas. Entretanto, pode ser difícil averiguar a qual significado o termo 

aprendizagem está sendo referido, sendo possível separá-los somente analiticamente e não na 

prática. Para superar tais incertezas, Illeris (2007) define aprendizagem como qualquer processo 

que em organismos vivos leva a uma mudança permanente da capacidade e que não se deve 

exclusivamente à maturação biológica ou envelhecimento. 

 

Em meio às associações possíveis entre o tema “aprendizagem” e o atingimento de melhores 

resultados, observa-se cada vez estudos voltados à sua compreensão, assim como na criação de 

ferramentas corporativas. O próximo capítulo abordará como o termo vem sendo estudado e 

inserido nas organizações. 
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3 APRENDIZAGEM NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Os estudos acerca da aprendizagem nas organizações têm aumentado nos últimos anos, 

especialmente aqueles relacionados com teorias e ferramentas que proporcionam meios para uma 

maior eficiência das pessoas ou dos processos, assim como para a gestão do conhecimento 

adquirido pelos indivíduos em suas rotinas profissionais. 

 

Segundo Easterby-Smith e Lyles (2003), o crescimento dessa área foi impulsionado a partir dos 

anos 90, havendo poucos registros anteriores. As pesquisas sobre o tema ramificaram-se nos 

campos da administração, psicologia, economia, sociologia, antropologia, ciências políticas e da 

computação, provocando uma ampla diversidade e especialização do campo, surgindo assim, 

novos conceitos, termos e compreensões a respeito do que a aprendizagem organizacional 

significa e qual o seu lugar perante as teorias correlacionadas. 

 

Apesar das definições encontradas apresentarem uma concepção forte da aprendizagem como um 

processo, há ainda uma confusão frequente deste termo com o conceito de conhecimento. 

Conhecimento é o conteúdo que as organizações possuem, diferenciando-se da aprendizagem que 

é o processo, ou “como” as organizações adquirem o conhecimento (EASTERBY-SMITH; 

LYLES, 2003). 

 

Dentre as teorias mais comumente estudadas, encontra-se a teoria da aprendizagem social, a qual 

concebe a aprendizagem como um processo que ocorre por meio das relações sociais entre os 

indivíduos, correlacionando o saber, o ser e o tornar-se. Esta linha teórica leva o processo de 

aprendizagem da mente do indivíduo e da educação formal para a vida diária na organização, 

compreendendo que o processo ocorre por meio da participação em processos sociais. Sendo 

assim, a aprendizagem não estaria, associada a uma atividade específica, limitada e intencional. 

Preferencialmente, a aprendizagem estaria ligada às atividades do ser humano, portanto, 

enquadra-se em algo que não se pode evitar completamente. 

 

É importante destacar que a perspectiva da construção social tem suas raízes na psicologia social, 

na qual os aspectos situacionais da aprendizagem têm um papel central, enquanto os princípios 
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psicológicos da cognição social e individual são considerados secundários (ANTONELLO; 

GODOY, 2011). 

 

Perante essa perspectiva, pode-se afirmar que a teoria da aprendizagem social engloba tanto os 

aspectos epistemológicos quanto ontológicos, ou seja, considera o desenvolvimento do indivíduo 

como ser humano e o fato de que este se descobre com parte do seu mundo e da sua história. Não 

há, portanto, conforme a teoria da aprendizagem social, a possibilidade de considerar o 

desenvolvimento e a aprendizagem como processos separáveis (ELKJAER, 2004). Elkajer (2004) 

afirma que a teoria da aprendizagem social apresenta-se justamente como uma crítica à teoria da 

aprendizagem individual pelo fato desta focar a aprendizagem como um processo mental 

relacionado à aquisição e ao processamento de informação e conhecimento.  

 

Gherardi e Nicolini (2001) apontam que a aprendizagem é fruto da interação entre indivíduos, 

não se constituindo em um processo mental, mas sim em uma atividade relacional. Esta forma de 

se enxergar como a aprendizagem ocorre, desvia o foco da mente do indivíduo para os modelos 

de participação entre as pessoas nas organizações, locais onde a abordagem social considera que 

a aprendizagem acontece. Frente a essa perspectiva, a aprendizagem em si, significa justamente 

tornar-se um praticante. Aprender passa a representar uma forma de ser e tornar-se parte da vida 

social da organização. A compreensão sobre o processo de aprendizagem por meio da 

experimentação é que esta representa a interação entre o indivíduo e o ambiente. Isso significa 

que ambos se formam mútua e continuamente, sendo a experimentação ao mesmo tempo o 

processo e o produto. 

 

A experiência vivida no ambiente organizacional pode ser também explicada pela junção da 

teoria de aprendizagem individual com a teoria social. Como mencionado anteriormente, a teoria 

individual considera que a aprendizagem representa a aquisição de conhecimento e habilidade. A 

mente do indivíduo é vista como um reservatório, o conhecimento como uma substância e o 

aprendizado significa a transferência da substância para a mente (ELKJAER, 2004).  

 

Elkjaer (2004) apresenta uma “terceira forma” de aprendizagem, constituída por ambas as teorias, 

ou seja, uma síntese entre a aprendizagem que ocorre quando o indivíduo interage com outras 
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pessoas e elementos da teoria individual. A ideia básica da terceira forma é reconhecer que o 

“pensar” é um instrumento na aprendizagem e que ocorre em um processo social. 

 

Especificamente para empresas que possuem processos baseados em projetos, há uma clara 

demanda pelo desenvolvimento de habilidades e criação de conhecimento no campo de solução 

de problemas em ambientes envoltos por mudanças. Nesse contexto, o tema aprendizagem 

emerge como uma ferramenta importante para trabalhar a capacidade da organização de aprender 

mais rápido que seus concorrentes e sustentar isso como uma vantagem competitiva (ARAMO-

IMMONEN et al., 2011). 

 

Em função dos estudos da aprendizagem não se limitarem ao processo isolado de uma pessoa, 

mas sim, de se estenderem à sua interação com outras pessoas ao seu redor, o tema deixa de ser 

focado no indivíduo e amplia-se aos demais grupos tipicamente formados dentro das 

organizações. A partir dessa perspectiva, o tema aprendizagem vem sendo estudado e analisado 

em três níveis: individual, grupal e organizacional. No primeiro nível citado, a aprendizagem 

ocorre a partir do indivíduo, o qual realiza suas tarefas rotineiras e passa por distintas 

experiências em suas atividades de trabalho, refletindo a respeito de suas práticas e realizações. 

 

Reis (1975, p. 7) define a aprendizagem individual como “qualquer mudança sistemática no 

comportamento individual ocorrida ao longo de certo período de tempo e que se completa quando 

o indivíduo atinge um padrão estável de comportamento”. Para Marsick e Watkins (2003), a 

aprendizagem no nível individual ocorre quando disjunções, discrepâncias, surpresas ou desafios 

atuam como gatilhos que demandam uma resposta. Indivíduos selecionam uma estratégia ou uma 

ação com base em sua compreensão cognitiva e afetiva do significado do gatilho inicial. Uma vez 

determinada uma estratégia ou um plano de ação, o indivíduo a executa e avalia o resultado. Se o 

resultado não for conforme o esperado, a dissonância retorna e o gatilho é disparado novamente.  

 

A teoria da aprendizagem individual considera a mente como o local onde a aprendizagem 

acontece, podendo levar a uma separação entre o contexto com o indivíduo que aprende. A 

aprendizagem individual tem como foco a forma como as pessoas passam a conhecer algo e não 
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como o contexto organizacional funciona como um elemento chave para a aprendizagem, 

socialização e desenvolvimento dos membros da organização. 

 

No segundo nível, em grupo, ocorre a expansão das competências funcionais dos indivíduos à 

medida que estes percorrem o processo de difusão e compartilhamento do que foi aprendido. A 

definição apontada por Reis (1975, p. 8) para a aprendizagem grupal é de que, “um grupo terá 

‘aprendido’ quando seus integrantes tiverem se organizado de modo a realizar eficientemente 

uma dada tarefa”. Antonello (2007) destaca que os processos de aprendizagem nesse nível podem 

ocorrer a partir da elaboração de projetos por uma equipe de trabalho ou em reuniões. 

 

Os estudos relacionados à aprendizagem em grupo focam especialmente questões relacionadas às 

formas de interação entre os indivíduos no grupo, quais fatores impactam em resultados mais 

eficazes atingidos pelo grupo, como o tamanho do grupo impacta no relacionamento de seus 

integrantes, dentre outros. Huang (2012) aponta que segurança psicológica facilita o desempenho 

do grupo, assim como o compartilhamento de conhecimento entre os indivíduos provoca efeitos 

sobre o nível de aprendizagem do grupo.  

 

A aprendizagem em grupo é considerada um fator chave para o desenvolvimento e o atingimento 

de resultados qualitativamente superiores de aprendizagem, em virtude de a composição coletiva 

encorajar seus integrantes a: (1) articular e testar seus pensamentos e suposições, (2) interpretar e 

expor ideias, valores e pontos de vista alternativos, (3) pensar além do que é oferecido,  a fim de 

construir e extrapolar, (4) fazer conexões e integrar as ideias; (5) melhorar as habilidades de 

comunicação e o trabalho em equipe e (6) aprofundar o pensamento (JAQUES; SALMON, 2007, 

p. 67). 

 

Há fatores, entretanto, que interferem no processo de aprendizagem em grupos e podem 

funcionar como fatores facilitadores ou obstáculos. Takahashi (2007) aponta que tais fatores 

podem ser divididos entre pessoais, estruturais e interpessoais. Interesse em aprender e 

autoconhecimento são fatores pessoais que facilitam a aprendizagem. Dois exemplos de fatores 

estruturais facilitadores citados por Takahashi (2007) são: uma maior proximidade física entre 

integrantes do grupo e a existência de objetivos claros e comuns. Finalmente, a presença de 
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segurança psicológica, homogeneidade de poder e oferta de autonomia pela chefia são indicados 

como fatores interpessoais. Sessa e London (2008) afirmam que é a prontidão em aprender que 

define em que nível o grupo reconhecerá a necessidade de mudança para cumprir um trabalho. 

Sessa e London (2008) destacam que a prontidão está atrelada a três fatores: maturidade do 

grupo, suas fronteiras de permeabilidade e sua orientação para a aprendizagem. 

 

O terceiro nível, o organizacional, é atingido a partir da interação e troca de aprendizados e 

competências entre os grupos, quando há uma trama complexa de referências como o intercâmbio 

de informações, ideias, dentre outros (ANTONELLO, 2007). A aprendizagem nível 

organizacional passa a ser uma experiência coletiva, resultante de um processo interdependente e 

interativo (MARSICK; WATIKINS, 2003).  

 

Um dos principais obstáculos a ser superado sobre o tema é trazer uma integração entre os níveis, 

substituindo a tendência de se pensar em termos de categorias fixas de aprendizagem e trabalhar 

com a noção de processos dinâmicos. Transitar entre os níveis é claramente essencial para 

avançar o pensamento sobre aprendizagem organizacional (ANTONELLO, 2007). Esta pesquisa 

abordou, principalmente, a aprendizagem no nível individual, tendo como foco os operadores de 

linha de produção em uma indústria do ramo automotivo. O objeto de estudo foi a estratégia de 

aprendizagem aplicada por cada indivíduo conforme as finalidades indicadas. Sendo assim, o 

estudo não analisou aspectos de aprendizagem dentro de grupos, como as formas ou impactos 

provenientes da inter-relação entre os seus indivíduos, nem da progressão de seus aprendizados 

no espectro organizacional. 

 

Abordar as teorias acerca da aprendizagem nas organizações foi importante para essa pesquisa, 

pois proporcionou uma melhor compreensão do indivíduo como unidade de estudo que aprende e 

adquire conhecimento a partir do exercício de sua rotina profissional e de sua socialização com 

outros indivíduos dentro de um ambiente organizacional.  

 

Em virtude do público pesquisado nas organizações ser considerado, em sua maioria, adulto, 

assim como foram os participantes desta pesquisa, o próximo capítulo abordará como a 

aprendizagem de adultos vem sendo estudada e caracterizada. 
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4 APRENDIZAGEM DE ADULTOS 

 

O interesse no aprendizado de adultos tem tomado a atenção de estudiosos desde os anos vinte, 

entretanto, somente nas últimas décadas é que o tema passou a ser pesquisado sistematicamente 

(MERRIAM, 2001). A questão que moldou muitos dos estudos iniciais foi sobre a capacidade 

dos adultos em aprender ou não. Esse foco levou os pesquisadores a testarem condições de tempo 

e memorização. A partir dos anos 1950, outros aspectos passaram a ser estudados e relacionados, 

como solução de problemas e desenvolvimento cognitivo.  

 

Segundo Merriam (2001), como parte do movimento para diferenciar a educação de adultos de 

outras formas, educadores passaram a se questionar se o aprendizado de adultos poderia ser 

distinguido do aprendizado de crianças. Assim, emergiu o foco do que seria diferente entre um 

grupo e o outro. Knowles (2005, p.61) define andragogia como “a arte e a ciência de ajudar 

adultos a aprender”. O termo andragogia significa, em si, “aprendizagem de adultos”, tendo 

Knowles como um dos principais expoentes neste campo. 

 

Educação e aprendizagem são termos diferenciados por Knowles (2005, p.10), de modo que, 

educação refere-se às “atividades realizadas ou iniciadas por um ou mais agentes destinadas a 

resultar em mudanças no conhecimento, habilidades ou atitudes de um indivíduo, grupo ou 

comunidade”. Já o termo aprendizagem, refere-se “à pessoa na qual tais mudanças ocorrem ou 

são esperadas que ocorram” (KNOWLES, 2005, p.10).  

 

Duas das suposições defendidas por Knowles (2005) na andragogia referem-se à prontidão dos 

adultos para aprender e em sua orientação para a aprendizagem (motivação para aprender algo 

novo). Dessa forma, é possível relacionar a concepção do processo informal de aprendizagem 

pelo qual indivíduos iniciam ou são submetidos, com sua prontidão e motivação pessoal. 
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Figura 2: Andragogia em prática 

 

 
 

Fonte: Knowles, Holton e Swanson (1998, p.149). 

 

A figura 2 apresenta como a andragogia se posiciona no centro dos princípios da aprendizagem 

para adultos. Além dos seis princípios identificados no centro da figura 2, Knowles (2005) 

explica que há uma variedade de fatores que afetam o aprendizado de adultos em situações 

específicas e podem causar comportamentos mais ou menos próximos a tais princípios. São 
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citados como exemplo metas, propósitos, diferenças individuais e situacionais, fatores localizados 

nos anéis externos da figura 2. Knowles (2005) destaca que a andragogia funciona melhor quando 

é adaptada à singularidade do indivíduo e de sua situação, representando dessa forma não uma 

fraqueza, mas sim, uma força do modelo, o qual prevê a necessidade de considerar outros fatores 

perante os princípios. Merriam (2001) aponta que a andragogia tem sido criticada por sua falta de 

atenção ao contexto no qual a aprendizagem ocorre. Outra crítica refere-se à falta de consideração 

do fato de que cada indivíduo possui sua cultura e sociedade, de modo que, esses traços 

interferem, até certo ponto, no processo de aprendizado, independente do indivíduo. 

 

Próximo à época em que Knowles apresentou a andragogia, o termo aprendizagem autodirigida 

surgiu com o propósito de contribuir na diferenciação de aprendizagem entre adultos e crianças. 

A aprendizagem autodirigida considera a aprendizagem como parte da vida de um adulto e que 

não depende de um instrutor ou sala de aula. Para alguns autores, o objetivo é o desenvolvimento 

da capacidade do indivíduo em ser autodirigido. Outros acreditam que seja o favorecimento de 

um aprendizado transformacional, indicando a reflexão crítica como o processo central. Por fim, 

há ainda a linha que considera que a aprendizagem autodirigida deve promover o aprendizado 

emancipatório e a ação social. Merriam (2001) destaca que, dependendo da orientação filosófica 

do autor, pode-se encontrar uma variação nos objetivos da aprendizagem autodirigida. 

 

Embora tanto a andragogia quanto a aprendizagem autodirigida tenham sido criticadas por focar 

demais o indivíduo e ignorar o contexto social e histórico do processo, ambos tornaram-se parte 

da identidade da aprendizagem de adultos e seria inconcebível não considerá-los como artefatos 

nos estudos desse campo (MERRIAM, 2001). 

 

Conhecer os princípios da andragogia e como o tema “aprendizagem de adultos” vem sendo 

estudado fornecerá uma importante base conceitual na análise dos resultados dessa pesquisa. 

Devido ao fato de que serão apresentadas quatro finalidades distintas para as quais os 

participantes deverão indicar a frequência de aplicação de suas estratégias de aprendizagem, é 

necessário entender que diversos fatores (metas, propósitos, diferenças individuais e situacionais) 

podem afetar o aprendizado de pessoas adultas, assim como compreender que há níveis variados 
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de prontidão e motivação que influenciam no processo e provocam resultados distintos na 

aprendizagem. 

 

Após a análise das características da aprendizagem de adultos, o capítulo seguinte abordará a 

aprendizagem no local de trabalho e sua relação com condições sociais, culturais e ambientais nas 

organizações. 
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5 APRENDIZAGEM NO LOCAL DE TRABALHO 

 

Os estudos sobre a aprendizagem no local de trabalho abordam de forma abrangente a vida 

profissional do indivíduo, portanto, configuram-se como um termo amplo e aberto às diversas 

formas de aprendizado que possam ser vivenciadas. A aprendizagem não ocorre somente em um 

local fixo no qual o indivíduo trabalha, mas também em outros pontos adjacentes como cursos, 

interações sociais, contato com clientes, fornecedores, sindicatos e em outros contextos 

relacionados ao trabalho. Frente à amplitude do campo, Illeris (2004) propõe um modelo holístico 

com elementos centrais, campos e processos que configuram a aprendizagem no trabalho. 

Segundo o autor, o aprendizado ocorre no encontro entre os ambientes de aprendizagem e os 

processos de aprendizagem dos empregados.  

 

Três componentes são destacados no modelo: o ambiente de aprendizagem técnico-

organizacional, o ambiente de aprendizagem social e os processos de trabalho. Esses 

componentes estão em constante interação entre si, sendo que, entre os campos técnico-

organizacional e social, há uma região chamada de “Prática de Trabalho”, na qual a 

aprendizagem acontece. Isso significa que, qualquer aprendizado que acontece no trabalho, está 

direta ou indiretamente influenciado pela forma como a vida profissional é organizada, e como 

esta funciona na sociedade. 

 

O modelo holístico de Illeris (2004) destaca também a forma pela qual o processo de interação 

social do indivíduo desenvolve um fluxo contínuo, impulsionando a aprendizagem por meio de 

opiniões, explicações, padrões de comportamento, percepções e impressões recebidas nas mais 

variadas formas. É exatamente na justaposição entre a “Identidade do Trabalho” e a “Prática de 

Trabalho” (Figura 3) que se encontram os fatores mais importantes para o aprendizado na vida. 
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Figura 3: Aprendizagem na vida profissional 

 

 
Fonte: Illeris (2004, p. 438). 

 

A importância da aprendizagem no local de trabalho não se limita ao indivíduo, contanto que, 

Svensson et al. (2004) destacam que o tema é de grande interesse não só para os empregados, 

mas também para empregadores. O ambiente de trabalho constrói uma conexão com o 

desenvolvimento do indivíduo e da empresa. Dessa forma, passa a não haver mais distinção entre 

o horário de trabalho do empregado e seu horário de aprendizagem. A aprendizagem passa a ser 

baseada na experiência e os indivíduos podem aplicar seus conhecimentos diretamente, 

atribuindo mais sentido à vivência do processo. 

 

Apesar da conexão identificada entre o indivíduo e suas experiências no trabalho, nem todas as 

atividades resultam em algum tipo de aprendizado. Apesar do potencial em aprender algo poder 
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ser identificado em uma pessoa, o resultado final poderá desencadear em: (1) nenhum 

aprendizado, (2) um aprendizado não reflexivo ou (3) um aprendizado reflexivo (LOHMAN, 

2005).  

 

Lohman (2005) destaca que não há aprendizado quando o indivíduo responde de forma rotineira, 

quando está muito preocupado em considerar uma resposta pronta ou quando rejeita a 

oportunidade de aprender. Um aprendizado não reflexivo ocorre quando o indivíduo 

inconscientemente internaliza algo e pratica repetidamente como uma nova habilidade ou quando 

memoriza uma informação. Um aprendizado reflexivo ocorre, por sua vez, quando o indivíduo 

contempla e pensa de forma reflexiva, reconsiderando suas ações ou experimentando algo 

ativamente. O foco na prática tem se constituído uma importante abordagem nos estudos da 

aprendizagem no local de trabalho. 

 

Kock et al. (2010) apontam o forte interesse que existe, atualmente, no local de trabalho como um 

espaço para educação e treinamento. O aprendizado que ocorre no local de trabalho é visto como 

fator chave para questões de produtividade, inovação e competitividade. Kock et al. (2010) 

salientam que o ambiente de aprendizagem que se constrói em uma organização não somente 

afeta o nível de aprendizagem em certas dimensões, mas também a própria qualidade da 

aprendizagem. As condições passíveis de serem criadas para caracterizar um contexto 

organizacional, podem possibilitar ou restringir a aprendizagem. Para Kock et al. (2010), um dos 

maiores desafios para as organizações é utilizar estratégias integradas e desenvolver um ambiente 

de aprendizagem no local de trabalho que ofereça tarefas estimulantes e oportunidades para o 

aprendizado no dia a dia. 

 

Identificar as características e contribuições teóricas anteriores sobre a aprendizagem no local de 

trabalho contribuiu para a presente pesquisa pelo fato da mesma ser realizada em um ambiente de 

contínua interação social, com processos bem determinados e com práticas de trabalho 

compartilhadas entre os indivíduos. A referência ao campo também serve para diferenciar estudos 

sobre aprendizagem com estudantes em ambientes acadêmicos. 
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A aprendizagem no local de trabalho possibilita a disponibilização de conhecimentos 

extremamente específicos a algumas atividades, e que, muitas vezes, não são possíveis pelos 

meios formais de educação. Dependendo do histórico da atividade, tais conteúdos ficam restritos 

ao indivíduo que os desenvolveu, não estando disponíveis a ninguém mais na empresa ou no 

mercado. 

 

O referencial teórico sobre aprendizagem no local de trabalho foi importante a esta pesquisa para 

auxiliar na identificação de fatores organizacionais que influenciam no processo de 

aprendizagem. 

 

No próximo capítulo serão apresentados os motivos que levam os indivíduos a buscarem 

aprendizados, ou seja, para quais finalidades em suas vidas profissionais dentro das organizações, 

esses indivíduos encontram necessidade para aprender. 
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6 FINALIDADES PARA AS QUAIS OS INDIVÍDUOS 

APRENDEM 

 

Mediante pesquisa efetuada por Camillis e Antonello (2010), foram apontadas as seguintes 

finalidades para as quais os indivíduos aprendem: Para resolver um problema, Para executar uma 

tarefa, Para superar um desafio e Para obter autonomia. 

 

A primeira finalidade descrita por Camillis e Antonello (2010), refere-se à execução de uma 

nova tarefa. Mesmo a mais básica tarefa a ser realizada, exige que alguma orientação, 

procedimento ou regra sejam apresentados, portanto, remete à necessidade de serem aprendidos. 

É muito comum a existência de descrições oficiais de função que determinam quais competências 

devem ser desenvolvidas, indicando assim, quais atividades os ocupantes de um cargo devem ou 

podem executar. Ainda que exista o mais alto nível de detalhamento na descrição de um cargo e 

em sua operação, há demandas novas que surgem no processo por várias razões, como novas 

tecnologias, legislações, entre outras condições, incrementando a atividade final a ser 

desempenhada. Camillis e Antonello (2010) apontam esta finalidade como uma demanda para 

tarefas que não fazem parte da rotina, e que surgem ao longo da execução das atividades no dia a 

dia.  

 

A segunda finalidade levantada por Camillis e Antonello (2010) é a resolução de problemas. A 

pesquisa destacou que, em muitos casos, houve a necessidade de se aprender algo, seja a 

aquisição de um novo conhecimento ou o desenvolvimento de uma competência, para então se 

conseguir a solução desejada. Dependendo do problema a ser resolvido e das condições 

disponíveis, o indivíduo ou grupo poderão arriscar-se a experimentar alternativas desconhecidas, 

às vezes nunca antes testadas. 

 

Apesar da resolução de problemas ser uma finalidade muito comum para aprendizados, há 

momentos em que é necessário superar uma limitação pessoal para que se consiga atingir novos 

padrões de qualidade ou níveis de desempenho. Nesse contexto, configura-se um processo 

consciente e intencional de aprendizado.  Camillis e Antonello (2010) afirmam que, frente ao 
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surgimento de uma demanda inesperada e para a qual não havia disponível uma solução 

previamente definida, a aprendizagem surgiu no processo de resposta a essa demanda. 

 

Camillis e Antonello (2010) apontam como terceira finalidade a necessidade de se obter 

autonomia e não precisar depender de outras pessoas no ambiente de trabalho. Busca-se, para 

esse fim, aprender a executar com maestria as tarefas, conhecendo leis, regras e procedimentos.  

A independência que se pretende atingir pode estar vinculada à chefia imediata do indivíduo, 

quando decisões de baixo impacto precisam ser tomadas pelo gestor, ao invés do próprio 

empregado. Nesse caso, à medida que o subordinado passa a conhecer melhor o processo e qual o 

seu nível de autonomia, sua confiança aumenta, passando a depender cada vez menos de micro 

decisões de seu gestor imediato.  

 

A relação de dependência pode estar associada também a colegas que executam ou já executaram 

a mesma tarefa que precisa ser aprendida. O interesse em dominar a atividade, muitas vezes, não 

fica limitado àquele que aprende, mas também àquele que ensina, para que a relação de 

dependência do subordinado com o instrutor seja reduzida a um período mais curto, 

possibilitando que este se dedique a outras tarefas. 

 

Por fim, a quarta finalidade identificada por Camillis e Antonello (2010), é superar um desafio. 

Os indivíduos atribuem grande ênfase ao aprendizado obtido para realizar algo que imaginavam 

não serem capazes de executar, precisando para isso “superar suas limitações”. Esta finalidade foi 

suprimida em virtude do autor desta pesquisa considerar que superar um desafio não constitui 

uma finalidade em si, ou seja, não se caracteriza como uma intenção para aprendizagem. 

Adicionalmente, o autor entende que, em cada uma das demais finalidades pesquisadas, já existe 

implicitamente um desafio representado. Sendo assim, um questionário direcionado 

exclusivamente a essa finalidade poderia configurar-se redundante ou aparentar sem sentido aos 

respondentes da pesquisa. 

 

A quarta finalidade estudada nesta pesquisa refere-se ao aumento das chances de crescimento 

dentro da organização. A aquisição de habilidades e competências possibilita aos indivíduos a 

atuação em diferentes projetos e atividades, destacando-os como potenciais para trabalhos que 
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exijam conhecimentos específicos e tornando-os por vezes candidatos a uma promoção ou a 

melhores condições de trabalho em um local, função ou ramo desejado. Em geral, cursos formais 

como uma especialização, programas de pós-graduação e aperfeiçoamento em idiomas são 

algumas das realizações que abrem portas para as oportunidades identificadas acima, destacando 

o potencial e as chances de um profissional. 

 

A Figura 4 exibe as categorias pesquisadas por Camillis e Antonello (2010), na qual podem ser 

identificadas as finalidades de aprendizagem, nomeadas como “Objetivos de aprendizagem”. 

 

Figura 4: Macrocategorias e categorias de análise   

 
Fonte: Camillis e Antonello (2010, p. 18) adaptado pelo autor. 

 



 

 

29

Portanto, a presente pesquisa utilizou as seguintes finalidades (1, 2 e 3) apontadas por Camillis e 

Antonello (2010) e a finalidade 4, acrescentada pelo autor deste trabalho: 

1. Para resolver um problema que surge em meu trabalho; 

2. Para executar uma nova tarefa; 

3. Para obter autonomia e não depender dos outros; 

4. Para aumentar minhas chances de crescimento na empresa. 

 

A quarta finalidade “Para aumentar minhas chances de crescimento na empresa”, foi incluída 

neste trabalho conforme identificação pelo autor de que indivíduos procuram medidas formais de 

aprendizagem como parte de uma estratégia de médio ou longo prazo para construção de carreira. 

Organizações de maior porte geralmente registram maior frequência de participantes em 

iniciativas de aprendizagem formais devido ao fato de oferecerem com certa regularidade, 

chances de movimentação, promoção ou outras oportunidades de carreira. 

 

O próximo capítulo apresentará aspectos específicos sobre aprendizagem informal, assim como 

fatores que influenciam sua ocorrência nas organizações. 
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7 APRENDIZAGEM INFORMAL 

 

As organizações precisam cada vez mais de profissionais que apresentem competências que não 

são aprendidas, geralmente, por meio dos tradicionais programas de treinamento. O ritmo das 

mudanças e inovações impõe uma atualização constante dos indivíduos, sendo que, não são raras 

as vezes, em que a área de treinamento das organizações não consegue caminhar na mesma 

velocidade, disponibilizando seus produtos fora do prazo ideal para a atualização da força de 

trabalho. Frente a esse dinamismo, profissionais capazes de descobrir suas próprias formas de 

aprendizado destacam-se dos demais e apresentam desempenho diferenciado em suas atividades, 

pois desenvolvem, em alguns casos, certa independência das iniciativas formais oferecidas pela 

organização. 

 

Marsick e Volpe (1999 apud MARSICK; WATKINS, 2001) caracterizam a aprendizagem 

informal como: 

• Integrada com as rotinas diárias; 

• Disparada por um estímulo interno ou externo; 

• Pouco consciente; 

• Casual e influenciada por oportunidades; 

• Processo indutivo de reflexão e ação; 

• Conectada com o aprendizado de outras pessoas. 

 

Aramo-Immonen et al. (2011) argumentam que a aprendizagem informal consiste em tudo que 

está relacionado diretamente com o processo de trabalho, incluindo sua própria execução. Em 

todos os níveis e setores nos quais o trabalho é executado, novidades que afetam o processo são 

aprendidas de uma forma ou outra, direta ou indiretamente. Os aprendizados informais são 

comumente não registrados ou mesmo percebidos, portanto, pode-se considera-los como 

conhecimento tácito ou acúmulo de know-how. Ambos, tanto o conhecimento tácito, quanto o 

acúmulo de know-how, possuem significado essencial para o desenvolvimento profissional, 

formando assim, parte de uma qualificação que não pode ser ensinada (MARSICK; WATKINS, 

2001). 
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Marsick e Watkins (2001) citam algumas das formas possíveis de aprendizado informal como 

networking, coaching, mentoring, reuniões, conversas, visitas, viagens e consultas. Apesar de 

todas essas possibilidades não configurarem um processo típico de aprendizagem, há muitas 

formas pelas quais as organizações podem incentivar a aprendizagem informal. Facilitar a 

interação entre as pessoas, estimular a participação em atividades fora da rotina, questionar sobre 

a efetividade do trabalho ou provocar reflexão a respeito dos processos são incentivos valiosos 

para que aprendizados informais sejam desenvolvidos. 

 

Berg et al. (2008) apontam dez fatores que afetam o engajamento das pessoas na aprendizagem 

informal. O fator número 1 “Interesse no campo profissional da atividade” representa o motivo 

que exerce maior influência. Respectivamente, “Recompensa financeira pelo desempenho” é o 

motivo que menos afeta o engajamento. Berg et al. (2008) recomendam que a lista seja usada 

como uma ferramenta na priorização de potenciais intervenções que encorajem a aprendizagem 

informal. 

 

Quadro 1: Fatores que afetam o engajamento na aprendizagem informal 

Fatores 

1 Interesse no campo profissional da atividade 

2 Acesso à tecnologia e computador 

3 Personalidade do indivíduo 

4 Capacidade profissional 

5 Relacionamento com os colegas 

6 Satisfação no trabalho 

7 O trabalho em si 

8 Ambiente físico de trabalho 

9 Proximidade física com os colegas 

10 Recompensa financeira pelo desempenho 
 

Fonte: Berg et al. (2008, p.237), adaptado pelo autor. 

Nota: O segundo fator indicado no quadro 1, “Acesso à tecnologia e computador”, torna-se cada vez mais defasado à 

medida em que as pessoas adquirem acesso de forma mais rápida e fácil a esses recursos.  
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Segundo Leslie et al. (1998), um dos fatores que influenciam significativamente a aprendizagem 

informal é o contexto no qual indivíduo e organização operam, de modo que, o fator 

predominante nessa relação é a cultura organizacional. Normas, crenças, valores e práticas que 

penetram na organização determinam a dimensão e variedade da aprendizagem. Fatores pessoais 

também impactam, como por exemplo, a motivação, a personalidade, a capacidade e a 

experiência do indivíduo. 

 

Leslie et al.(1998) apontam que, cada vez mais, o ambiente organizacional requer indivíduos que 

estão constantemente crescendo, motivados, aplicados e capazes de trabalhar de forma 

colaborativa. Conforme aponta Lohman (2005), poucos estudos têm investigado como as 

características dos indivíduos e o ambiente influenciam no seu engajamento em atividades 

relacionadas com a aprendizagem informal.  

 

Apesar da constatação de Lohman (2005), Cross (2007) apresenta uma referência interessante do 

processo de aprendizagem informal com o processo de seleção natural de Darwin, pelo qual, a 

adaptação é essencial para a sobrevivência, ou seja, a aprendizagem configura-se, nesse contexto, 

como um processo de efetiva adaptação do indivíduo às mudanças e adversidades impostas pelo 

ambiente. Em meio a esse contexto, surgem aprendizados em processos não estruturados, e por 

vezes, de forma inconsciente por parte dos indivíduos. As formas de aprendizagem informal são 

vistas por vezes como um processo que se contrapõe à aprendizagem formal. 

 

Um estudo conduzido por Marsick e Watkins (1990 apud CONLON, 2003) concluiu que apenas 

vinte por cento do que os empregados aprendem, origina-se em treinamentos formais e 

estruturados. Em contrapartida, as autoras descobriram que estratégias pessoais são 

frequentemente utilizadas, de forma que, pessoas investem seu tempo questionando, ouvindo, 

observando, lendo e refletindo sobre seu ambiente organizacional. 

 

Marsick e Watkins (2001) definem aprendizagem informal como um processo que pode ocorrer 

em instituições, mas não tipicamente em sala de aula ou de forma altamente estruturada, ficando 

o controle do aprendizado nas mãos de quem aprende. As mesmas autoras apresentam um 

modelo, inicialmente formulado em 1990, e que representa o processo de aprendizagem informal. 



 

 

33

O modelo foi modificado em colaboração com Cseh (Cseh, Watkins, e Marsick, 1999) e está 

enraizado no pensamento de John Dewey (1938), Argyris e Schön (1974, 1978) e Mezirow 

(1991). Nessa versão do modelo (Figura 5), Marsick e Watkins (2001) integram o que 

consideram um processo incidental de aprendizagem, uma vez que pode ocorrer, com ou sem a 

consciência do indivíduo. 

 

Figura 5: Modelo de aprendizagem informal e incidental de Marsick e Watkins 

 

                

 

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

 

O círculo central representa o contexto frente o qual os indivíduos se deparam diariamente em 

distintos ambientes da vida e do trabalho. Uma nova experiência pode oferecer um desafio ou um 

problema a ser resolvido. O círculo externo representa o processo em que a experiência ocorre, 

seja ele pessoal, social, comercial ou cultural, desempenhando um papel chave em influenciar a 

maneira como as pessoas interpretam as situações e realizam suas escolhas. O modelo representa 

uma evolução na criação de significado, que na prática, é muitas vezes um fluxo sobre como as 

pessoas criam sentido a partir de uma situação. 
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Apesar do formato circular, as etapas não são, necessariamente, sempre lineares, nem 

sequenciais. O aprendizado começa com algum tipo de um gatilho, sinalizando a insatisfação 

com uma situação. Esse gatilho configura-se muitas vezes como uma surpresa, e representa o 

ponto de partida no modelo. A partir do gatilho, as pessoas diagnosticam ou enquadram uma 

nova experiência que encontram, avaliando se o caso é problemático ou desafiador. A seguir, 

comparam a nova situação com uma experiência anterior, identificando semelhanças e diferenças, 

e usando sua interpretação para dar um sentido ao novo desafio. A interpretação do contexto 

produz escolhas e possíveis ações. Essas escolhas são guiadas por lembranças de soluções do 

passado e pela busca de outros modelos possíveis para uma ação. O sucesso na implementação 

depende se a capacidade está adequada para a nova tarefa. Se a solução exige novas habilidades, 

a pessoa precisa, supostamente, adquiri-las.  

 

Outros fatores podem influenciar a capacidade dos indivíduos em aprender, como tempo, 

dinheiro, outras pessoas, conhecimento, motivação, assim como, capacidade emocional. Uma vez 

que uma ação é tomada, os resultados podem ser avaliados e checados se atingiram os objetivos 

pretendidos. Essa avaliação permite que a pessoa aprenda lições e utilize-as no planejamento de 

ações futuras. Tais pensamentos conclusivos representam o novo entendimento que o indivíduo 

em questão carregaria ao se deparar com uma nova situação, fazendo com que o círculo completo 

se reinicie. 

 

Embora as organizações possuam meios de estimular os processos de aprendizagem informal e 

reconheçam seus benefícios, a maioria dos indivíduos ainda associa a proposta de uma iniciativa 

para a aprendizagem com modelos estruturados de ensino. A expectativa de desenvolvimento de 

habilidades e competências ainda está fortemente vinculada com medidas planejadas 

formalmente pela organização. Conforme afirma Conlon (2003), esse vínculo pode provocar um 

sentimento de desamparo ou falta de direcionamento nos empregados, especialmente se forem 

novos no quadro organizacional.  

 

As organizações ainda estão distantes de chegar a um consenso ou abordagem prática sobre como 

deveriam agir com relação aos aprendizados informais que ocorrem em suas unidades. Essa 
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constatação indica o potencial de discussão e possibilidades que o tema oferece àqueles que 

querem analisar o quê e como pessoas estão envolvidas em aprendizados informais em suas 

atividades profissionais. 

 

Para Coelho Jr. et al. (2011), a ocorrência do suporte à aprendizagem antecede a aplicação do 

aprendido. As fases iniciais do processo de aprendizagem requerem uma atitude mais favorável 

por parte de colegas e chefias quanto ao esclarecimento de dúvidas e ao incentivo à autonomia e 

pró-atividade do aprendiz. As fases terminais do ato de aprender são mais objetivas quanto ao 

impacto da aprendizagem no desempenho e exercem efeitos diretos nos resultados de trabalho do 

indivíduo.  

 

Ainda segundo Coelho Jr. et al. (2011), é preciso eliminar barreiras à aprendizagem informal nas 

organizações, bem como descrever e explicar o ambiente social identificando o efeito de suas 

dimensões na ocorrência de suporte à aprendizagem no trabalho. Uma classificação mais acurada 

do conceito de suporte à aprendizagem e de suas etapas sugere que é preciso identificar 

empiricamente o que é essencial em suas formas, aspectos e funções, explicando seus efeitos, 

ciclos de ascensão e declínio, e, ainda, sua eficácia. Em outras palavras, se o indivíduo perceber 

que seus chefes e colegas apoiam a aplicação de novas aprendizagens no trabalho, ele poderá 

entender que tal aplicação é vantajosa e passar a ser mais proativo em comportamentos de 

transferência de aprendizagem. (COELHO JR. et al., 2011). 

 

A sociologia tem oferecido importantes contribuições para o estudo da aprendizagem informal no 

ambiente de trabalho. Como parte do contexto cunhado por esta área do conhecimento, podem-se 

citar os termos “participação” e “reflexividade”. O conceito de participação destaca o fato de que 

a aprendizagem não acontece somente, ou principalmente, na mente dos indivíduos, mas sim de 

sua participação em atividades sociais. Trabalhar e organizar são práticas sociais entrelaçadas 

dentro de um campo de atividades situadas em contextos específicos de interação (GHERARDI; 

NICOLINI, 2001).  

 

O conceito de reflexividade está intimamente ligado à participação, pois acontece justamente, 

quando o fluxo da experiência é interrompido e o sujeito reflete sobre o processo e seu 
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conhecimento. A partir deste momento de interrupção, um elemento útil para a execução da 

atividade perde a sua utilidade, disparando um processo reflexivo, investigativo e teórico a 

respeito da nova situação que o sujeito enfrenta. Uma das consequências provenientes da 

reflexividade, é que o conhecimento tácito emerge e passa a ser objeto de reflexão e útil para 

solucionar a interrupção em questão. 

 

Reflexividade representa, portanto, o processo pelo qual o sujeito traduz seu conhecimento 

prático em explícito, podendo ser transmitido a novos indivíduos, codificada em rotinas 

padronizadas, modelos ou outros instrumentos e utilizado como conhecimento base para a 

inovação (GHERARDI; NICOLINI, 2001). A reflexividade oferece duas importantes 

contribuições para os estudos da aprendizagem: primeiro, como um guia metodológico para 

analisar como conhecimento prático é comunicado e institucionalizado em todos os níveis da 

sociedade. Em segundo lugar, possibilita exercer um controle reflexivo tanto sobre o 

conhecimento que produz, quanto sobre os efeitos sociais que surgem de sua produção.  

 

Enquanto o conceito de participação ressalta o fato de que a aprendizagem não é uma atividade 

distinta das demais na organização, mas sim parte intrínseca das práticas que a sustentam, o 

conceito de reflexividade relata um momento particular de separação entre o objeto de 

conhecimento e o sujeito que passa a conhecê-lo. É por meio de manifestações e interações não 

estruturadas, como a troca rotineira de informações, participação conjunta em projetos, entre 

outras, que a aprendizagem pela prática configura-se como uma fonte inevitável no processo de 

qualificação e desenvolvimento dos indivíduos nas organizações. 
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8 ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM INFORMAL 

 

Estratégias de aprendizagem podem ser definidas como práticas que as pessoas utilizam para a 

aquisição e desenvolvimento de conhecimento em qualquer contexto (KARDASH et al., 1991, 

apud HOLMAN et al., 2001). As estratégias diferenciam-se de estilos de aprendizagem por serem 

consideradas formas mais genéricas de processar informação e menos afetadas pela variação do 

contexto (WARR; DOWNING, 2000). 

 

Alguns estudos sobre estratégias de aprendizagem foram realizados nos últimos anos com o 

objetivo de identificar quais são as mais utilizadas conforme públicos distintos. Warr e Downing 

(2000) utilizaram classificações previamente desenvolvidas por Warr e Allan (1998 apud WARR; 

DOWNING, 2000) em um estudo conceitual e empírico, o qual sugeriu nove estratégias de 

aprendizagem distribuídas em três grandes classificações: cognitiva, comportamental e auto 

regulatórias (Quadro 2).  

 

As estratégias consideradas como cognitivas foram divididas pelos autores em três tipos: 

reprodução, organização e elaboração, as quais, respectivamente, representam procedimentos 

executados por meio da repetição contínua sem reflexão, procedimentos que criam estruturas 

mentais e inter-relacionam elementos para a aprendizagem e procedimentos que fazem conexões 

mentais entre o conteúdo a ser aprendido e o conhecimento já existente.  

 

Já as estratégias comportamentais foram divididas em Busca por ajuda interpessoal, Busca por 

ajuda em material escrito e aplicação prática. As estratégias auto regulatórias são: controle 

emocional, controle da motivação e monitoramento da compreensão. 
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Quadro 2: Estratégias de aprendizagem 

Classificação Estratégia Características

Ensaio
Repetição mental do conteúdo aprendido; sem reflexão, alteração 

ou adaptação.

Organização

Envolvem pontos chave que criam modelos mentais e 

interrelacionam elementos a serem aprendidos. Vai além da 

"reprodução".

Elaboração

Examinam conexões entre o conteúdo aprendido e o conhecimento 

existente. Vai além da "organização", por procurar um melhor 

entendimento por meio da mudança do conteúdo em outro 

contexto.

Busca de ajuda 

interpessoal

Busca assistência de outras pessoas por meio de comportamento 

proativo. Pede ajuda e informações, ao invés de recebê-las 

passivamente.

Consulta a 

material escrito

Obtém informações de documentos, manuais ou sistemas, ao invés 

de pessoas.

Aplicação prática

Aumento do conhecimento por meio da realização prática de uma 

atividade, ao invés de meramente cognitiva, ou interpessoal ou 

com fonte escrita.

Controle 

emocional

Procedimentos para reduzir a ansiedade e evitar falhas de 

concentração.

Controle da 

motivação
Procedimentos para manter a motivação e a atenção.

Monitoramento 

da compreensão

Procedimentos para avaliar se as metas de aprendizagem estão 

sendo atingidas e modificar comportamento se necessário.

Cognitivas

Comportamentais

Auto-Regulatórias

 
Fonte: Warr e Downing (2000, p. 312 e 313), adaptado pelo autor. 

 

A partir das nove estratégias sugeridas por Warr e Allan (1998 apud WARR; DOWNING, 2000), 

Warr e Downing (2000) construíram um questionário com 45 itens que foi aplicado em duas 

amostras, sendo uma composta por estudantes universitários e outra por participantes de um 

curso profissionalizante para técnicos veiculares.  

 

Segundo Warr e Downing (2000), associações positivas eram esperadas para todas as estratégias, 

exceto para busca por ajuda interpessoal, pois nessa classificação aqueles que buscavam pela 

ajuda tenderiam a expor suas dificuldades a outras pessoas, associando a busca a uma baixa 
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capacidade ou habilidade. Conforme os resultados encontrados, foi identificada a necessidade de 

se realizar novas pesquisas em ambientes de aprendizado rotineiro, não se restringindo ao 

ambiente acadêmico. Outra conclusão foi de que, provavelmente, um equilíbrio entre diferentes 

estratégias seria o ideal, e não a aplicação isolada de cada uma delas, ou seja, seria mais 

apropriado haver uma combinação moderada de duas estratégias do que um alto nível de 

aplicação de somente uma delas.  

 

Warr e Downing (2000) argumentam que, possivelmente, alguns indivíduos não possuíam 

consciência plena para identificar quais foram as estratégias aplicadas antes ou durante algum 

episódio vivenciado por eles no campo da aprendizagem. Conforme resultado encontrado pelos 

autores, as estratégias de aprendizagem deveriam ser investigadas em um grupo diversificado de 

indivíduos. A partir das conclusões de Warr e Downing (2000), de que estudos futuros deveriam 

ser conduzidos em ambientes nos quais adultos estivessem submetidos a aprendizados rotineiros, 

Holman et al. (2001) aplicaram um instrumento de pesquisa a 628 empregados de um call center 

sugerindo seis fatores de aprendizagem entre as estratégias de caráter cognitiva e 

comportamental. São elas: Reprodução, Reflexão intrínseca, Reflexão extrínseca, Busca de ajuda 

em material escrito, Busca de ajuda interpessoal e Aplicação prática. 

 

Segundo Holman et al. (2001), os resultados obtidos confirmaram a dificuldade em se diferenciar 

as estratégias Reflexão intrínseca e Reflexão extrínseca, as quais se originaram de uma mistura 

dos itens de Organização e Elaboração, originalmente assim sugeridas por Warr e Downing 

(2000). A análise dos itens revelou que essas dimensões representam duas formas distintas de 

reflexão ativa sobre o trabalho. Respectivamente, Reflexão extrínseca e Reflexão intrínseca 

representam como as pessoas refletem e qual o conteúdo resultante da reflexão. 

 

O estudo confirmou também que as estratégias de aprendizagem aplicadas por adultos no local de 

trabalho são similares àquelas identificadas anteriormente por Warr e Downing (2000) no âmbito 

educacional. Holman et al. (2001) destacaram a necessidade de serem realizadas mais pesquisas 

em relação à estratégia Reprodução e às outras classificações comportamentais que envolvem o 

compartilhamento e a discussão sobre o conhecimento, ao invés de simplesmente recebê-lo de 

forma passiva. Outra recomendação de Holman et al. (2001) refere-se a não limitar futuros 
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estudos do tema a métodos quantitativos, os quais poderiam mantê-los restritos ao conhecimento 

dos respondentes sobre suas estratégias de aprendizagem. Holman et al. (2001) concluem sua 

análise sugerindo estudos que associem as estratégias de aprendizagem a temas como ansiedade, 

inovação, pró-atividade, solução de problemas e criatividade. 

 

Com base nos trabalhos de Warr e Downing (2000) e Holman et al. (2001), Pantoja (2004) 

elaborou um estudo com profissionais de diferentes ocupações presentes na Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO). Foram criados quatro grupos com cerca de quatro ocupações em 

cada uma:  

• Grupo 1 (uso de alta tecnologia e baixa interação humana); 

• Grupo 2 (uso de alta tecnologia e alta interação humana); 

• Grupo 3 (uso de baixa tecnologia e baixa interação humana); 

• Grupo 4 (uso de baixa tecnologia e alta interação humana). 

 

A pesquisa contemplou as cinco dimensões propostas por Warr e Allan (1998 apud WARR; 

DOWNING, 2000), ou seja, Reprodução, Reflexão ativa, Busca de ajuda em material escrito, 

Busca de ajuda interpessoal e Aplicação prática. A classificação Reflexão ativa foi substituída 

por Reflexão intrínseca e Reflexão extrínseca, incorporando, assim, os resultados da pesquisa de 

Holman et al. (2001). As respostas foram analisadas a partir da classificação de Estratégias de 

Aprendizagem delineada por Warr e Allan (1998 apud WARR; DOWNING, 2000) e dos dados 

empíricos obtidos por Holman et al. (2001). 

 

De acordo com os resultados encontrados por Pantoja (2004), diferentes combinações de 

estratégias são utilizadas conforme os grupos profissionais criados para o estudo. Corroborando 

as suposições de Warr e Allan (1998 apud WARR; DOWNING, 2000), Pantoja (2004) 

identificou que no ambiente organizacional, os indivíduos tendem a utilizar mais fortemente 

estratégias comportamentais em seus processos. 

 

Embora todas as estratégias tenham sido identificadas em cada classificação, a estratégia 

Aplicação prática foi apontada como a mais utilizada em três das quatro classificações analisadas. 
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Brandão et al. (2009) desenvolveram um trabalho com gestores do setor bancário utilizando as 

mesmas classificações e estratégias dos trabalhos anteriores. O método, entretanto, foi 

complementado com a realização de entrevistas semiestruturadas. Os resultados encontrados 

mostraram que as estratégias mais utilizadas foram: Busca por ajuda interpessoal, Reflexão 

intrínseca e Reflexão extrínseca.  

 

Brandão et al. (2009) atribuíram tal divergência do resultado apresentado por Holman et al. 

(2001) em função do caráter da atividade exercida, ou seja, funções gerenciais de razoável 

complexidade. Em relação ao trabalho realizado por Pantoja (2004), Brandão et al. (2009) 

identificaram uma pequena melhoria na consistência de certos fatores, como Busca por ajuda 

interpessoal, por exemplo, e uma leve piora em outros, como Reprodução e Busca de ajuda em 

material escrito. 

 

Brandão et al. (2009) consideraram que o principal aprimoramento efetuado na escala diz 

respeito à substituição de itens da estratégia Reprodução, os quais, não representariam 

adequadamente a ideia do que significa aprender por meio da reprodução mental de informações. 

Afirmam os autores que, os conteúdos oriundos da escala de Holman et al. (2001) e aplicados 

anteriormente por Pantoja (2004) não descrevem esforços ativos do indivíduo para a 

aprendizagem, indicando certa alienação ou deficiência em seu desempenho, por exemplo, os 

itens usados para a mensuração estavam mais relacionados a “trabalhar no piloto-automático” do 

que em aplicar algum esforço de memorização para aprender.  

 

Brandão et al. (2009) concluem o estudo recomendando a aplicação da escala em organizações de 

outros segmentos e com profissionais que exercem outros papéis profissionais. Além disso, 

sugerem a identificação de como características pessoais influenciam na utilização de estratégias 

de aprendizagem e quais delas são mais eficazes para promover o desenvolvimento de 

competências profissionais. 

 

Conte (2011) realizou um estudo com base nas mesmas estratégias de aprendizagem propostas 

por Holman et al. (2001), entretanto, com profissionais da área de enfermagem. A pesquisa foi 

realizada em hospitais de natureza pública e privada. Da mesma forma que Pantoja (2004), Conte 
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(2011) adotou a hipótese de que as classificações influenciam positivamente na aprendizagem 

individual. Adicionalmente, Conte (2011) avaliou a hipótese de que o ambiente em que ocorre o 

aprendizado influencia a intensidade da relação entre as estratégias de aprendizagem e a 

aprendizagem individual.  

 

Os resultados encontrados por Conte (2011) variaram entre os hospitais. Aqueles de natureza 

privada apresentaram maior frequência na aplicação de Consulta a material escrito, em 

comparação aos hospitais públicos. Conte (2011) justifica o resultado em função do processo de 

normatização da atividade profissional, por meio dos protocolos de atendimento (material 

escrito), ainda estar em fase de elaboração nesse meio, enquanto que, no ambiente privado, já são 

disponibilizados procedimentos de trabalho, protocolos de atendimento e indicadores de eficácia 

aos enfermeiros. 

 

As estratégias Reflexão intrínseca e Reflexão extrínseca foram identificadas como importantes no 

processo de aprendizagem em ambos os ambientes (público e privado), já que, para os 

profissionais da área de enfermagem, é necessário entender as relações entre sua prática 

profissional e a estratégia da organização, procurando compreender o máximo possível cada uma 

das partes que compõem o seu trabalho, relacionando-o com os resultados obtidos. 

 

Conte (2011) destaca que, para a estratégia Reprodução, foi identificada uma conotação negativa, 

fato percebido apenas a posteriori. A recomendação feita por Conte (2011) é que essa estratégia 

fosse revista, cabendo uma revisão da escala de mensuração, conforme proposto por Brandão e 

Borges-Andrade (2009), na qual os autores esclarecem que a Reprodução tem a ver com o 

esforço de memorização. No presente estudo, em função de haver quatro finalidades distintas 

para as quais estão associadas sete estratégias de aprendizagem (seis estratégias informais e uma 

estratégia formal), os itens aplicados por Conte (2011) tiveram de ser adaptados, de modo que, 

cada item foi iniciado com a finalidade do aprendizado e teve sua continuidade com cada um dos 

36 itens referentes às sete estratégias pesquisadas. 
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O quadro 3 apresenta uma comparação do construto Reprodução conforme adaptações efetuadas 

em pesquisas anteriores desde a apresentação por Warr e Downing (2000) até a pesquisa 

realizada por Conte (2011). Os quadros dos demais construtos estão no Apêndice C.  

 

Mediante as conclusões feitas e recomendações de Brandão et al. (2009) e Conte (2011), uma das 

contribuições pretendidas na presente pesquisa é aprimorar a escala para mensuração da 

estratégia Reprodução. 

 

Apesar dos meios informais constituírem uma parte significativa daquilo que os profissionais 

aprendem nas organizações, os meios formais também representam uma parcela significativa, 

oferecendo algumas possibilidades únicas de aprendizagem não disponíveis pelos meios 

informais. O próximo capítulo apresentará referências sobre como os meios formais de 

aprendizagem vem sendo estudados e conceituados. 
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Quadro 3: Comparação do construto “Reprodução” em trabalhos anteriores 

Warr e Downing 
(2000)

Holman et al. 

(2001)
 Pantoja
(2004)

Brandão et al. 
(2009)

Conte
(2010)

CONCEITO DESCRITO 
NO ARTIGO

ITENS APLICADOS
ASPECTOS DE 

CONTEÚDO DAS 
ENTREVISTAS

CONCEITO DESCRITO 
NO ARTIGO

ITENS APLICADOS

REPRODUÇÃO:
1. Executo meu 
trabalho no “piloto 
automático”.
2. Executo meu 
trabalho sem saber 
precisamente quais são 
seus objetivos.
3. Executo minhas 
atividades repetindo 
automaticamente ações 
rotineiras do trabalho.
4. Faço meu trabalho 
sem pensar muito sobre 
ele.
5. Meu trabalho é 
realizado sem que eu 
faça críticas ou 
questionamentos às 
normas e/ou 
procedimentos adotados 
para sua execução. 
6. Realizo minhas 
atividades sem saber 
para que elas são 
necessárias.

REPRODUÇÃO:
Repetição mental da 
informação, sem 
reflexão sobre seu 
significado

REPRODUÇÃO:
Repetição de ações, 
automaticamente, até 
a execução correta do 
trabalho.
Execução de 
procedimentos 
estabelecidos, sem 
análise crítica.
Observância contínua 
dos passos 
especificados até 
automatização da 
execução do trabalho.
Repetição de 
conteúdos de 
manuais, até sua 
fixação.
Observância da 
legislação, conforme 
estabelecido.
Execução dos 
serviços, conforme 
padronização vigente.
Repetição contínua 
de novos 
conhecimentos e 
habilidades até o 
aprendizado 
completo.

REPRODUÇÃO:
1. Faço o trabalho 
sem questionar a 
respeito.
2. Faço as coisas no 
trabalho sem saber 
para que são 
necessárias.
3. Eu me vejo 
frequentemente no 
"piloto automático" 
no trabalho.
4.Faço meu trabalho 
sem pensar muito 
sobre ele.

ENSAIO 
(REHEARSAL): 
Procedimentos para 
repetir para si mesmo 
o material que está 
sendo aprendido. Não 
envolve reflexão 
sobre o significado do 
material, alteração ou 
como se encaixa com 
outro material. 
Repetição mental é o 
principal (em alguns 
casos imitação) de 
informação, 
geralmente na forma 
como foi apresentada. 
Enfatiza mais 
"desempenho" do que 
capacidade 
intelectual.

 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Warr e Downing (2000, p. 312); Holman et al. (2001, p. 677); Pantoja (2004, 

p. 96); Brandão et al. (2009, p. 4) e Conte (2011, p. 83-85). 
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9 APRENDIZAGEM FORMAL 

 

A aprendizagem formal é a sétima estratégia pesquisada e aquela que, tradicionalmente, as 

organizações mais dedicam tempo e recursos financeiros, portanto, o resultado obtido na pesquisa 

poderá oferecer insumos que influenciem a empresa pesquisada na tomada de decisão sobre seu 

plano estratégico voltado aos meios formais de aprendizagem. Os métodos formais de ensino e 

capacitação, como cursos, palestras e workshops representam a principal ferramenta estruturada 

pelas organizações com relação ao campo de aprendizagem dos indivíduos. 

 

Entretanto, partindo do princípio de que muitas competências e habilidade são desenvolvidas no 

próprio local de trabalho, e sem nenhuma estrutura formal, pode-se prever que iniciativas 

voltadas para a aprendizagem formal e informal complementem-se de forma equilibrada e 

eficiente. Svensson et al. (2004) afirmam que, quando há condições para ambas as formas em 

uma situação educacional, são criadas condições para um aprendizado reflexivo. Ainda segundo 

esses autores, a maioria dos modelos formais de educação melhora a habilidade das pessoas em 

assimilar aprendizados informais no local de trabalho. A razão principal disso, é que a 

aprendizagem experiencial pressupõe que o sujeito possua ferramentas conceituais e 

conhecimento explícito sobre o processo e a tarefa para identificar e interpretar as experiências.  

 

Em uma comparação entre meios formais e informais de aprendizagem, Cross (2007) atribui 

certo grau de passividade ao papel vivenciado por indivíduos em meios formais de aprendizagem 

e educação. Em contrapartida, meios informais estariam associados à atuação ativa, cabendo ao 

indivíduo a atuação e co-criação dos seus meios para aprender. Dirani (2011) destaca que os 

investimentos em Treinamento e Desenvolvimento (T&D) são associados pelos empregados de 

uma organização a um pacote de benefícios.  

 

Como retorno sobre os investimentos feitos em T&D, as organizações esperam uma série de 

resultados como o aumento da produtividade, maior satisfação das pessoas, retenção de 

empregados considerados talentos, queda na taxa de absenteísmo, manutenção de certificações, 

redução de desperdícios, melhoria na qualidade de produtos e processos, aperfeiçoamento de 

habilidades pessoais, entre outros. 
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Apesar de toda essa expectativa por parte da empresa, Velada e Caetano (2007) destacam que, à 

medida que o tempo passa após o treinamento, os participantes vão perdendo a capacidade de 

aplicar o que aprenderam. 

 

Embora as organizações invistam enormes esforços para o desenvolvimento de seus empregados, 

pesquisadores estimam que aproximadamente quarenta por cento do conteúdo dos treinamentos é 

aplicado imediatamente, vinte e cinco por cento após seis meses e apenas quinze por cento após 

um ano (DIRANI, 2011). Isso significa que apenas uma porcentagem dos investimentos 

realizados em aprendizagem formal resulta em aplicação prática no ambiente de trabalho. 

 

Apesar dos resultados verificados, os estímulos e oportunidades gerados nos postos de trabalho 

podem intensificar de forma significativa o nível de aplicação do que se aprende em programas 

formais, proporcionando uma mudança em comportamentos e o desenvolvimento de novas 

competências ao longo do tempo. Baldwin e Ford (1988) e Holton (1996, 2005 apud DIRANI, 

2011) indicam três determinantes principais relacionadas à eficácia dos programas de 

treinamento:  

• Desenho do programa; 

• Fatores individuais ou características do participante; 

• Ambiente de trabalho e clima para a aplicação. 

 

Conforme afirmam Velada e Caetano (2007), não necessariamente os participantes que se 

mostraram mais satisfeitos com um programa, são aqueles que, de fato, aprenderam mais. 

Resultados efetivos de treinamentos são mais propensos a apresentar efeitos positivos quando os 

programas são estruturados e relacionados ao trabalho dos participantes. A utilização de métodos 

variados também contribui no aprendizado. Dirkx (1997 apud DIRANI, 2011) aponta que a 

aprendizagem ocorre quando o indivíduo cria ou reorganiza conceitos, modelos e capacidades 

como resultados da conexão entre o conhecimento novo e aquele já existente. 

 

Thomas et al. (2011) destacam, entretanto, que treinamentos formais oferecidos pelas empresas 

ocupam o terceiro lugar na lista de iniciativas percebidas pelas pessoas como ações significativas 
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de aprendizagem, antecedidos pelo auto aprendizado no local de trabalho em primeiro lugar e 

interações com colegas e gestores em segundo lugar. De Grip et al. (2012) argumentam que, tanto 

as formas de treinamento formais quanto as informais contribuem para a produtividade dos 

indivíduos. Os benefícios dos investimentos em treinamento estão, portanto, relacionados a 

quanto as empresas se beneficiam de melhores resultados atingidos pelos empregados em função 

dos treinamentos e o quanto os empregados se beneficiam de melhores ganhos no futuro. 

 

Ainda segundo De Grip et al. (2012), há diversos estudos que analisam as relações entre 

características das empresas e a participação de empregados em iniciativas formais de 

desenvolvimento. A maioria dos estudos aponta que, quanto maior for o potencial de benefícios 

oferecidos para a empresa e empregados por treinamentos formais, maior será o nível de 

participação dos empregados em tais iniciativas. 

 

Em geral, empresas de grande porte registram maior nível de participação dos empregados em 

atividades formais de aprendizagem como cursos, especializações e programas de formação e 

qualificação. Além da maior oferta de recursos financeiros, empresas de maior porte possuem 

maior força de retenção de seus empregados após a conclusão dos programas por oferecerem 

mais oportunidades internas de movimentação entre áreas, promoções ou aplicação dos 

conhecimentos adquiridos em alguma nova função.  

 

Outra relação muito estudada é entre o nível de inovação tecnológica e de participação em 

treinamentos. Devido à falta de meios adequados para se registrar os ganhos relacionados aos 

aprendizados informais, em geral, é esperado que os investimentos em meios formais de 

aprendizagem sejam maiores do que em iniciativas consideradas informais (DE GRIP et al., 

2012).  

 

De Grip et al. (2012) argumentam que trabalhos caracterizados por ações repetitivas, mecanismos 

de controle e baixos níveis de autonomia podem reprimir oportunidades de aprendizado, 

enquanto que, trabalhos com alta complexidade e nos quais há um dinamismo de conteúdo, 

oferecem maiores oportunidades para aprendizado informal.  
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Segundo distinção apontada por De Grip et al. (2012), para trabalhos que exigem um alto nível de 

conhecimento técnico, há uma procura maior por cursos e treinamentos. Já indivíduos que 

precisam desenvolver uma grande quantidade de habilidades genéricas, utilizariam meios 

informais para aprender como busca por ajuda com colegas, aprendizagem pela prática ou busca 

em material escrito. 

 

Kock et al. (2010) definem aprendizagem formal como aquela que é planejada, organizada, na 

maioria das vezes financiada pelo empregador e que ocorre durante o horário de trabalho do 

empregado. Kock et al. (2010) ressaltam a distinção entre aprendizagem formal e informal como 

por aquisição e participação, respectivamente. Sob a perspectiva formal ou por aquisição, a 

aprendizagem é vista como um resultado observável, frequentemente acompanhado por um 

certificado ou com graduação em um curso ou programa estruturado conforme a orientação de 

outras pessoas. Na perspectiva informal, a aprendizagem é um processo no qual as pessoas 

melhoram seu desempenho realizando atividades por meio da interação com outras pessoas, 

ferramentas, matérias, entre outros, de modo que, o aprendizado surge naturalmente como parte 

do processo. 

 

Malcolm, Hodkinson e Colley (2003) apontam que muitas vezes há uma polarização entre a 

aprendizagem formal e a informal, definindo cada uma delas como:  

• Aprendizagem informal: aprendizado ocorre por meio de práticas incorporadas no 

dia a dia, o conhecimento é horizontal e sem estrutura educacional. 

• Aprendizagem formal: aprendizado ocorre individualmente, possui caráter 

aquisitivo, o conhecimento é vertical e em instituições educacionais. 

 

Com o objetivo de compreender melhor as diferenças entre a aprendizagem formal e informal, 

Malcolm, Hodkinson e Colley (2003) apresentam quatro atributos, apresentados no quadro 4: 
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Quadro 4: Aspectos referentes à aprendizagem informal e formal 

Atributos Aprendizagem Informal Aprendizagem Formal

Processos

− Processo incidental em atividades do 
dia a dia;
− Abordagem mais negociável, 
democrática e conduzida pelo aprendiz;
− Mediado por um amigo ou colega de 
trabalho;

− Engajamento em tarefas estruturadas por 
outra pessoa;
− Abordagem didática e controlada;

− Mediado por um treinador, professor ou 
instrutor;

Local e 
Configuração

Ocorre em locais não estruturados para 
esse fim, como no local de trabalho, em 
comunidades ou até mesmo em casa 
junto à família.

Ocorre em locais estruturados como 
escolas e universidades.

Propósito

A aprendizagem é consequência  da 
realização de atividades que possuem 
outros propósitos, surgindo como um 
subproduto.

A atividade tem como propósito a 
aprendizagem em si, ou seja, está no foco, 
sendo o resultado esperado da ação.

Conteúdo
A aprendizagem representa o 
desenvolvimento de algo novo.

A aprendizagem representa a aquisição de 
novos conhecimentos.

 
Fonte: Malcolm, Hodkinson e Colley (2003, p.317), adaptado pelo autor. 

 

Em relação aos atributos do quadro 4, Malcolm, Hodkinson e Colley (2003) colocam as seguintes 

afirmações: 

• Apesar das diferenças, em quase todas as situações de aprendizagem existem 

atributos de formalidade/ informalidade e a natureza e equilíbrio entre as mesmas varia 

significativamente em cada situação; 

• Os atributos se relacionam de diferentes formas e situações; 

• Os atributos e suas inter-relações influenciam a natureza e a efetividade da 

aprendizagem em qualquer situação; 

• As inter-relações e seus efeitos podem ser compreendidos apropriadamente somente 

se a aprendizagem for analisada em um amplo contexto.  
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Conhecer o nível de aplicação da estratégia formal de aprendizagem apresenta uma relevância 

destacada para este estudo em si, devido à possibilidade de comparação com as demais 

estratégias informais do modelo, as quais foram comparadas nos estudos anteriores somente entre 

si. Para a organização estudada, e, de acordo com o resultado encontrado, pode ser uma 

oportunidade de distribuir de forma diferenciada seus recursos entre treinamentos e iniciativas 

informais que gerem aprendizado aos empregados. 
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10 CARACTERÍSTICAS E CONTEXTO DA 

ORGANIZAÇÃO PESQUISADA 

 

A empresa pesquisada é uma multinacional do ramo automotivo localizada no estado de São 

Paulo e está presente há mais de cinco décadas no mercado brasileiro como uma das marcas 

líderes em vendas. Os produtos e a própria tradição da empresa são reconhecidos mundialmente 

pelo alto padrão em qualidade e inovação tecnológica. Uma prova disso é a detenção de mais de 

4.000 patentes no respectivo ramo. 

 

A empresa conta com cerca de 14.000 empregados, sendo que, aproximadamente 8.000 possuem 

suas atividades ligadas diretamente ao processo produtivo. Esta quantidade pode ser considerada 

elevada se comparada com outras empresas do mesmo setor. O motivo principal para esta 

porcentagem refere-se ao sistema de produção caracterizado por processos manuais, artesanais e 

internos, contrapondo outras empresas que trabalham de forma mais automatizada, robotizada e 

com um grande quadro de pessoal terceirizado. Essas características reforçam a necessidade da 

empresa de desenvolver e qualificar continuamente seus empregados em diversos campos 

relacionados ao processo produtivo e a outros correlatos, como a cadeia de abastecimento da 

produção e a área de manutenção de máquinas e sistemas. O foco em processos executados por 

pessoas, e não por máquinas, implica em uma demanda maior e mais diversificada no 

aprendizado de procedimentos, operações, legislações, medidas de segurança, normas 

regulamentadoras, etc.  

 

Outro fator que influencia a constante demanda por aprendizagem é o tamanho da empresa. 

Empresas de grande porte oferecem com maior facilidade oportunidades em outras áreas, cargos 

ou atividades. A cada movimentação, o empregado depara-se com a expectativa de desenvolver 

novas habilidades, conhecimentos e atitudes, o que leva, consequentemente, à necessidade de 

buscar novos aprendizados. A empresa pesquisada gera em torno de 3.000 movimentações por 

ano entre seus empregados, ou seja, aproximadamente 20% de todo seu quadro de pessoal. 

Entende-se aqui movimentação como uma mudança de atividade ou de chefia, reestruturação 

entre áreas, troca de local de trabalho, promoção, admissão e demissão. Todos os casos apontados 
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culminam na demanda pelo aprendizado de novas atividades, desenvolvimento de competências, 

etc. 

 

Um traço muito forte na cultura da empresa refere-se à qualidade e excelência em suas operações. 

Na base de sua estratégia encontram-se três pontos que comprovam esta questão: “Liderança em 

inovação e tecnologia”, “Produtos Superiores” e “Excelência operacional”. Todos esses pontos 

convergem a uma dedicação de recursos e mecanismos que promovam pessoas altamente 

capacitadas a fim de atender os padrões esperados. Para o atingimento de tais objetivos, a 

empresa atende e mantém-se em conformidade com as seguintes normas: 

 

• NBR ISO 9001:2008 (Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ); 

• ISO/TS 16949:2009 (SGQ - Específico para a indústria automobilística); 

• NBR ISO 14001:2004 (Sistema de Gestão Ambiental); 

• OHSAS 18001:1999 (Sistema de Gestão de Saúde Ocupacional e Segurança). 

 

As características apresentadas contextualizam o meio em que os participantes da pesquisa 

trabalham e quais as expectativas sobre o nível de desempenho e aprendizagem que recaem sobre 

os mesmos. Apesar das características acima incitarem uma tendência natural para a aplicação de 

estratégias variadas de aprendizagem pelos empregados, outros fatores foram identificados como 

justamente contrários a esse fim.  

 

Primeiramente, em função de sua localidade e do ramo que atua, a empresa sofre fortes 

influências sindicais, especialmente do sindicato dos metalúrgicos. A proteção do sindicato torna 

o desligamento de um empregado uma tarefa complexa, levando a empresa a uma rotatividade na 

no seu quadro de profissionais abaixo da média de outros mercados, o que, consequentemente 

conduz a uma sensação de estabilidade empregatícia. À medida que as pessoas consolidam esta 

percepção de estabilidade, a busca por um alto desempenho entra em um campo de risco, 

reduzindo a procura e o engajamento em atividades relacionadas à aprendizagem e atualização 

profissional. 
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Outra situação pontual, mas marcante, presente nos últimos dois anos, foi a forte retração do 

mercado em virtude de uma mudança na tecnologia aplicada aos combustíveis e motores dos 

veículos. As vendas apresentaram uma forte queda, diminuindo o ritmo de produção, e por uma 

decisão da diretoria da empresa, as medidas de treinamento e desenvolvimento foram suspensas 

por prazo indeterminado. Esta decisão provocou uma queda na busca e na realização de cursos 

internos. Outro fato marcante foi o lançamento contínuo de planos de demissão voluntária 

oferecidos nos últimos 24 meses na empresa. Tais planos provocam um clima de tensão em 

virtude do perfil definido para adesão ao plano assim como a quantidade de pessoas identificada 

como necessária para saída da empresa. Como os empregados pesquisados atuam diretamente na 

linha de produção, em momentos de queda na quantidade de veículos produzidos, tais 

empregados não possuem atividade a exercer e são considerados como excedente de mão de obra. 

 

10.1 Ambiente de trabalho dos participantes da pesquisa 

 

A maior parte das atividades executadas oferece algum risco de acidente pelo manuseio de 

máquinas, ferramentas, peças metálicas pesadas, contato com rede elétrica, movimentação de 

cargas e operação de veículos industriais como paleteiras, rebocadores e empilhadeiras. Além 

disso, o acesso produtos químicos como fluidos e óleos demandam a utilização de equipamentos 

de proteção individual (EPI´s) e procedimentos cuidadosos para se evitar contaminações ao meio 

ambiente. O ambiente físico no qual estes profissionais atuam caracteriza-se por alto nível de 

ruído (exigência do uso de protetores auriculares), baixa luminosidade, exposição ao sol em 

alguns casos e contato constante com impurezas provenientes de peças, ferramentas e produtos 

químicos como óleos, graxas e solventes. 

 

Tais condições podem limitar o uso de certas estratégias de aprendizagem como consulta a 

material escrito, por exemplo. Para esta estratégia, condições inadequadas de luminosidade, nível 

de ruído e temperatura podem dificultar o manuseio de materiais impressos e o nível de 

concentração dos indivíduos. 
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10.2 Cargos ocupados e atividades dos participantes da pesquisa 

 

Os cargos e respectivas atividades exercidas pelos empregados que participaram da pesquisa são 

os seguintes: 

 

1. Operador de produção: Operar máquinas de produção automáticas, semiautomáticas e 

mecânicas, tais como: furadeiras especiais, radiais, fresadoras, tornos, posicionando as 

peças em dispositivos de fixação e acionando comandos em painéis elétricos, para 

usinagem de peças em série. Preparar máquinas trocando e ajustando ferramentas e 

dispositivos, utilizando desenhos ou planos de processo, com acompanhamento do 

preparador. Controlar operações de precisão com instrumentos e dispositivos de medição 

diversos, relógios comparadores, paquímetros e micrômetros. Preencher diário de 

produção, registrando as medidas necessárias. 

 

2. Operadores de logística: Verificar níveis de produção e necessidades de abastecimento 

diárias, consultando listas e terminais de vídeo, percorrendo as linhas, registrando 

necessidades e preenchendo solicitações. Providenciar materiais junto ao almoxarifado 

para abastecimento da linha, localizando-os nas prateleiras, retirando, contando ou 

pesando, registrando saída, transportando até o supermercado ou o ponto da linha. 

Corrigir posição de estoque teórico x real, analisando e acompanhando a utilização das 

peças, confrontando consumo previsto com o real e verificando os motivos e causas. 

 
 

3. Montador: Efetuar montagens de componentes específicos ao produto, por meio de 

ferramentas e dispositivos apropriados, para garantir a montagem completa do produto 

final. Conhecer e utilizar as ferramentas da qualidade específicas para realização de suas 

tarefas. Controlar montagens visualmente ou com dispositivos para garantir a qualidade 

do produto final. 

 

4. Revisor de veículos: Revisar visualmente o produto nos aspectos de chaparia, pintura e 

montagem. Registrar os defeitos para controle do seu processo de revisão ou para 

correção em fase posterior (ex. defeitos de funilaria e pintura). Corrigir os defeitos 
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mecânicos, tanto os apontados pelo controle de linha quanto os detectados na revisão, 

trocando peças e efetuando regulagens, utilizando ferramentas apropriadas. Aprovar e 

liberar o produto. 

 
 

5. Operador de comando numérico computadorizado (CNC): Operar máquina CNC, na 

produção, colocando e retirando peças, acionando comandos em painel eletrônico, 

verificando ferramental e sistema de lubrificação, para usinagem de produção. Controlar 

operações, aferindo medidas com instrumentos de medição. Ajustar ferramenta digitando 

medidas de correção no painel. Introduzir programas de usinagem, digitando dados de 

programas elaborados pelo planejamento ou chamando programas armazenados na 

memoria da máquina. 

 

6. Operador célula usinagem: Operar máquinas de produção, tais como: espelhadeiras, 

mandrilhadoras, retíficas de engrenagens, tornos copiadores de ressaltos, máquinas 

transfer, máquinas para operações que requerem cuidados especiais em face da precisão 

exigida, colocando e retirando peças, acionando comandos em painel elétrico, para 

usinagem de peças em série. Trocar, regular e ajustar ferramentas, utilizando desenhos ou 

croquis e plano de produção. Controlar operações de precisão com instrumentos e 

dispositivos de medição diversos, relógios comparadores, micrômetro. 

 
 

7. Conferente: Receber e conferir materiais e documentos na entrada no almoxarifado, 

verificando o destino, tipo, quantidade, condições físicas e monitorando descarga. Prepara 

os materiais para expedição e remanejando para embalagens específicas.  

 

8. Operador Dinamômetro: Testar motores de série em bancos de provas individuais, 

controlados por painéis eletrônicos. Fazer a captação de entrada do motor na cela e 

instalar o mesmo no dinamômetro. Amaciar o motor, regulando folgas de válvulas, 

reapertando parafusos e verificando possíveis vazamentos. Fazer o levantamento da curva 

de desempenho, observando torque, consumo de combustível, temperaturas e pressões. 

Ajustar a bomba injetora, se necessário, para enquadrar o motor nas especificações 



 

 

56

técnicas. Efetuar pequenos reparos e/ou trocar componentes. Gravar os valores de teste no 

sistema e desinstalar o motor. Drenar o óleo do cárter, reapertar parafusos, montar 

ventilador e fazer a captação eletrônica de saída do motor. 

 
9. Ferramenteiro: Confeccionar, ajustar e modificar ferramentas, estampos, gabaritos e 

dispositivos destinados aos vários setores da fabrica, utilizando ferramentas manuais, 

máquinas operatrizes e instrumentos de medição, analisando a real necessidade de 

substituição ou reparo do equipamento em questão. Efetuar manutenção corretiva e 

preventiva de dispositivos e ferramentas. 
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11 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia utilizada neste estudo foi de caráter quantitativo e seus detalhes sobre a coleta e 

análise dos dados serão apresentados ao longo desse capítulo. 

 

11.1 Instrumento de coleta de dados 

 

O instrumento utilizado nesta pesquisa (Apêndice A) teve como base o questionário aplicado por 

Conte (2011), a qual utilizou os trinta itens anteriormente utilizados por Pantoja (2004), 

adicionando três novos itens dentro da estratégia Aplicação Prática conforme a seguir: 

• “Para aprender preciso praticar os novos conhecimentos adquiridos”; 

• “Coloco em prática os conhecimentos adquiridos no ambiente de trabalho para 

melhorar meu desempenho”; 

• “Aplicar os conhecimentos adquiridos é fundamental para melhorar minha prática 

profissional”. 

 

Para a formulação do novo instrumento de pesquisa, todos os itens foram reescritos de modo que 

cada um representasse uma extensão da finalidade apresentada. Por exemplo, uma das finalidades 

é “Para resolver um problema que surge no meu trabalho” eu...”; desse modo, os itens foram 

iniciados com um verbo que indica a ação relacionada à estratégia aplicada. Ver exemplo dos 

itens 1 e 2 abaixo: 

• Finalidade: “Para resolver um problema que surge no meu trabalho, eu...” 

1. ... pratico meus conhecimentos adquiridos. 

2. ... penso em como o problema está relacionado com o negócio e a estratégia da 

organização. 

 

Uma segunda adaptação para esta pesquisa foi a supressão de algumas palavras dos itens 

absorvidos do questionário aplicado por Conte (2011). Esta ação foi necessária em alguns casos 

devido à existência das mesmas palavras na própria finalidade apresentada. Em outros casos, por 

uma questão de simplificação do item, para que este não ficasse extenso demais, já que a questão 

tem seu início na finalidade pesquisada e não no item em si. 
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Com relação aos itens da estratégia Reprodução, todos foram reescritos seguindo o constructo 

descrito por Pantoja (2004). Brandão et al. (2009) já haviam reescrito os itens da estratégia 

Reprodução por considerarem que, nas pesquisas anteriores, os itens não representavam bem a 

ideia de aprender por meio da reprodução mental de informações. Conte (2011) também 

recomendou uma revisão da escala e relata que pode haver uma conotação negativa sobre a 

estratégia, o que influenciaria a interpretação pelos respondentes e, consequentemente, os 

resultados obtidos. 

 

Brandão et al. (2009) argumentam que os conteúdos não parecem descrever esforços ativos do 

indivíduo para aprender algo, mas sim indicar certa alienação do empregado ou deficiência em 

seu desempenho no trabalho. Sendo assim, foram criados, neste instrumento, seis novos itens que 

buscam representar melhor a definição desta estratégia. Assim como Brandão et al. (2009) e 

Conte (2011) aplicaram em seus questionários, a escala utilizada foi do tipo Likert de 1 a 10, 

questionando a frequência desde “nunca faço” até “sempre faço” para cada uma das estratégias. 

 

Foram confeccionados quatro tipos de questionários contendo os mesmos itens, entretanto cada 

um com uma finalidade diferente no cabeçalho, servindo desta forma, como orientação para que 

os respondentes pensem nas estratégias utilizadas. A primeira página é composta por uma 

introdução ao respondente, explicando o objetivo e a utilidade do questionário, além de oferecer 

algumas instruções para o preenchimento. A segunda e a terceira página apresentam os 36 itens 

alternados entre as sete estratégias de aprendizagem pesquisadas. 

 

Na última página foram coletados os dados demográficos. A fim de facilitar a identificação da 

função dos participantes, os nomes dos cargos previstos foram listados nessa página, de modo 

que os respondentes só precisaram marcar com um “X”. Caso o respondente possuísse um cargo 

não listado, poderia inserir o nome no campo “outro”. O questionário ficou composto por 36 

itens, que se repetiram em quatro modelos diferentes, conforme a finalidade proposta. Foi 

considerada a possibilidade de cada participante da pesquisa responder aos 36 itens para as quatro 

finalidades, entretanto, nesta composição, haveria 144 questões, fato que tornaria o processo de 

resposta inviável tendo em vista o tempo disponível que os empregados da área produtiva 
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dispõem. Este formato poderia também prejudicar a atenção dedicada de cada respondente às 

quatro finalidades, tornando o instrumento confuso e as respostas menos confiáveis. 

 

11.2 Pré-teste 

 

Conforme aponta Malhotra (2001), o pré-teste refere-se à aplicação do questionário em uma 

amostra pequena de entrevistados, com a finalidade de identificar e eliminar potenciais 

problemas. Para o estudo, foi aplicado um pré-teste com oito empregados que exercem a função 

de ferramenteiro, de modo que, cada finalidade pode ser aplicada a dois deles. Os oito 

participantes foram divididos em dois grupos, sendo que, quatro responderam na parte da manhã 

e outros quatro na parte da tarde. Foram analisados quatro pontos no pré-teste: 

 

1. Clareza do texto: Com relação à clareza do texto, todos responderam que o texto estava 

claro e compreensível. Não houve nenhuma observação com relação a esse ponto. 

2. Tamanho da letra impressa no questionário: Houve consenso de que as letras estavam 

com tamanho suficientemente bom para a leitura. 

3. Tempo para o preenchimento: Foram dedicados cerca de cinco minutos para uma 

explicação sobre o foco da pesquisa e instruções de preenchimento. Em especial, foi 

enfatizado que todos focassem na finalidade indicada para responder os itens. Os tempos 

gastos variaram de cinco a nove minutos. Vale destacar que os dois empregados que 

preencheram o questionário referente à finalidade “Para aumentar minhas chances de 

crescimento na empresa” foram aqueles que demoraram mais tempo, aproximando-se dos 

nove minutos máximos registrados. 

4. Feedback espontâneo: Foram solicitados feedbacks espontâneos, ou seja, sem uma 

questão específica. As respostas foram as seguintes: 

“Algumas questões não se aplicam à nossa rotina, pois não sabemos o que 

acontece nas outras áreas.” 

“Algumas perguntas parecem repetidas.” 

“Os cursos internos da empresa estão cortados, portanto não posso fazer nenhum 

mesmo.” 
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Dentre os feedbacks dados, o que vale a pena considerar refere-se ao atual cancelamento dos 

cursos internos. Esta observação é importante, pois mede a estratégia relacionada à aprendizagem 

formal, e os respondentes podem assumir duas situações ao responder os respectivos itens: 

considerar a aplicação da estratégia na atual conjuntura de corte ou em tempos normais, quando 

todos os empregados têm oportunidades de participar nos treinamentos. Dependendo da situação 

escolhida, a resposta poderá ser consideravelmente diferente. 

 

11.3 Ajustes e revisões do instrumento de pesquisa após a banca de qualificação 

 

O presente estudo foi submetido à banca de qualificação em março de 2014, e mediante sugestões 

da banca foram feitos alguns ajustes no trabalho conforme a seguir: 

 

1. Ampliar o conceito de aprendizagem formal, não limitando somente à participação em 

cursos e treinamentos corporativos, mas adicionando itens no questionário 

relacionados a outras atividades que possam ser caracterizadas como formais; 

2. Identificar na primeira página do questionário qual a finalidade a ser pesquisada, para 

destacá-lo e reforçá-lo aos participantes ao responderem os itens; 

3. Reescrever os itens, adequando-os com mais precisão à finalidade pesquisada e 

efetuar a validade de conteúdo; 

4. Avaliar quantos questionários devem ser distribuídos, para garantir o mínimo de 

respostas necessárias à pesquisa; 

5. Analisar se uma quantidade elevada de respondentes com pouco tempo de empresa 

pode influenciar os resultados da pesquisa, devido ao fato de possuírem pouca 

experiência e vivência. 

 

Com relação ao primeiro ponto sugerido pela banca, não foram identificadas atividades de 

aprendizagem formal distintas daquelas já apresentadas, e que estivessem à disposição do público 

pesquisado, portanto, foram mantidos os itens já existentes. O segundo e terceiro pontos foram 

adotados a fim de facilitar a compreensão do texto pelos respondentes. O quarto ponto sugerido 

gerou uma revisão e adaptação mais precisa de todos os itens com relação à sua continuidade da 

finalidade apresentada. Além disso, foi realizada uma validação de conteúdo por parte do 
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orientador e de outros dois professores convidados. O quinto ponto foi garantido com a 

distribuição de uma quantidade de questionários 42% acima do necessário. A sexta e última 

sugestão foi analisada conforme o tempo médio de permanência dos empregados na empresa. Os 

dados encontrados mostraram uma baixa rotatividade e tempo médio de casa acima de dez anos, 

fato considerado positivo e não prejudicial à pesquisa, não levando, portanto, a nenhuma outra 

medida. 

 

Após a revisão e adaptação mais precisa de todos os itens, o questionário foi aplicado novamente 

a um grupo de empregados, constituindo, assim, um segundo pré-teste. Nesta etapa, a única 

observação feita foi com respeito ao tamanho da letra que poderia ser maior, facilitando a leitura 

dos itens. Esta sugestão foi atendida, reduzindo a quantidade de itens por página e aumentando a 

quantidade de páginas do questionário de quatro para cinco. A partir deste segundo pré-teste, os 

questionários foram encomendados a uma gráfica e os contatos com as chefias dos participantes 

iniciou-se para a aplicação da pesquisa. 

 

11.4 Coleta dos dados 

 

A coleta de dados consistiu em aplicar os questionários, diferenciados pelas quatro finalidades, a 

364 empregados, conforme cálculo efetuado no software G*Power 3 (FAUL et al., 2007). Cada 

uma das áreas envolvidas “Montagem”, “Logística”, “Usinagem” e “Expedição” recebeu os 

quatro tipos de questionários distribuídos de forma equânime entre seus empregados.  

 

G*Power 3 é um software para análise do poder estatístico em pesquisas no campo social, 

comportamental e biomédico. Faul et al. (2007) explicam que o poder de um teste estatístico é a 

probabilidade da hipótese nula ser rejeitada, assumindo que a mesma é, de fato, falsa. A seguir 

são explicados os passos que foram utilizados para o cálculo do tamanho da amostra no 

G*POWER3. Conforme modelo apresentado no capítulo 1 há quatro finalidades que foram 

associadas a sete estratégias de aprendizagem. O primeiro parâmetro a ser identificado foi o 

número de grupos, o qual foi obtido pela multiplicação das quatro finalidades pelas sete 

estratégias: 4 x 7 = 28. 
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O grau de liberdade foi calculado da seguinte forma: 

• Quantidade de estratégias - 1 : (7-1) = 6; 

• Quantidade de finalidades - 1 : (4-1) = 3; 

• Multiplicação das diferenças extraídas: 6 x 3 = 18. 

 

Uma tabela ANOVA de dois critérios foi criada a fim de se atingir o terceiro objetivo específico 

desta pesquisa que é identificar para cada estratégia de aprendizagem, em qual finalidade ela tem 

sido mais utilizada. Segundo Downing e Clark (2005), a diferença na construção de uma tabela 

ANOVA de somente um critério para uma de dois critérios é que, nesta, há outra fonte de 

variação. Portanto, os parâmetros utilizados para o cálculo do tamanho da amostra foram os 

seguintes: ANOVA de dois critérios, efeitos fixos, multifator e comparações planejadas: 

• α (nível de significância):  0,05; 

• Poder estatístico:     0,8; 

• Tamanho do efeito:   0,25; 

• Numerador/ grau de liberdade:        18. 

 

Com base nesses parâmetros e aplicando a análise “A priori” na análise de poder estatístico, o 

tamanho da amostra ficou em 338 respondentes. Este número foi dividido pelos 28 grupos 

chegando à quantidade de 12,07 participantes por grupo. A fim de se obter um número inteiro e 

uma quantidade mais segura de respondentes em cada grupo, a quantia de 12,07 foi arredondada 

para 13 e multiplicada pela quantidade de grupos. O número final ficou em: 28 x 13 = 364. 

Portanto, o tamanho total mínimo da amostra ficou em 364 participantes para a pesquisa (Quadro 

5). 
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Quadro 5: Esquema de coleta de dados conforme cálculo G*POWER3 

 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Total

F1 13 13 13 13 13 13 13 91

F2 13 13 13 13 13 13 13 91

F3 13 13 13 13 13 13 13 91

F4 13 13 13 13 13 13 13 91

Total 52 52 52 52 52 52 52 364

Estratégias

Fi
na

li
da

de
s

 
Fonte: o autor. 

Nota: O quadro 5 apresenta a quantidade de questionários a serem aplicados por grupo (13), configurando-se no 
mínimo 91 aplicações para cada uma das quatros finalidades, resultando em uma amostra total de 364 participantes.  
 

 

A fim de garantir uma quantidade mínima de respostas, foram aplicados 130 questionários de 

cada finalidade resultando em 520 no total. A pesquisa foi realizada entre julho e agosto de 2014 

com grupos de 15 a 25 pessoas. Para conseguir essa quantidade de respostas junto à linha de 

produção, o autor procurou os gerentes e supervisores das áreas produtivas e explicou o objetivo 

da pesquisa e o processo de aplicação do questionário. Em virtude de o ambiente fabril ser 

fortemente sindicalizado e da pesquisa ter sido aplicada em um momento de redução de 

empregados, houve questionamentos por parte de alguns supervisores e de alguns dos 

participantes sobre a utilização posterior das respostas. O receio de alguns respondentes era que a 

empresa utilizasse as respostas como critério de seleção para a redução do quadro de empregados. 

Após as explicações sobre a pesquisa, em alguns casos por escrito, em outros oralmente, o autor 

conseguiu ter acesso aos participantes, entretanto, em pequenos grupos, para não prejudicar as 

atividades produtivas.  

 

Ao longo das 20 sessões de aplicação dos questionários foi possível ao autor observar o ambiente 

de trabalho dos respondentes, o qual ficou caracterizado por condições de insalubridade e 

periculosidade. Níveis altos e constantes de ruído, altas temperaturas devido aos maquinários, 
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atividades realizadas em locais abertos à luz e exposição do sol, exposição a pó, reagentes 

químicos, solventes e outros produtos foram identificados como constantes em certas funções 

exercidas. 

 

Além dos dados coletados por meio dos questionários foram utilizados também dados 

secundários obtidos com a área de recursos humanos da empresa. Os dados referem-se à 

disponibilidade de recursos financeiros para oferta de qualificação e treinamento dos 

empregados, aos planos de demissão voluntária e às condições de trabalho das funções 

pesquisadas. 

 
11.5 Análise dos dados 

 
A análise dos dados foi constituída de duas formas: 

• Análise 1: Os dados foram rodados separadamente (por finalidade) levando a um modelo 

de mensuração diferente para cada finalidade. Este modelo teve como objetivo garantir 

que em cada caso, os resultados psicométricos (validade e confiabilidade) fossem os 

melhores possíveis; 

 

• Análise 2: Os dados foram rodados juntos, não havendo separação pela finalidade, 

forçando que o modelo de mensuração fosse o mesmo para as quatro finalidades, 

garantindo a invariância do modelo de mensuração. Este modelo teve como objetivo 

manter exatamente os mesmos indicadores para mensurar o mesmo construto nas quatro 

finalidades (BROWN, 2006). 

 

Para atingir o objetivo geral da pesquisa, “identificar quais estratégias de aprendizagem são mais 

utilizadas conforme a finalidade para a qual a mesma foi demandada” foi aplicada a análise 

fatorial confirmatória (AFC) e análise do Alfa de Cronbach. Para cada uma das estratégias foi 

analisada a validade, ou seja, o grau em que uma medida representa precisamente aquilo que se 

espera, e a confiabilidade, que representa o grau em que a variável observada mede o valor 

verdadeiro e está livre de erro (HAIR JR. et al., 2005). A média dos itens foi usada como escore 

de cada estratégia.  
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A AFC é mais recomendável para avaliar a adequação do modelo de mensuração quando o 

pesquisador cria itens específicos para mensurar cada construto, da definição conceitual para a 

definição operacional. Enquanto a análise fatorial exploratória (AFE) é, geralmente, um 

procedimento descritivo ou exploratório, na AFC o pesquisador precisa especificar previamente 

todos os aspectos do modelo (BROWN, 2006, p.40). 

 

A análise fatorial confirmatória (AFC) foi realizada considerando os seguintes critérios: 

 

Validade convergente: ponto até onde o construto está positivamente relacionado com outras 

medidas do mesmo construto (HAIR JR. et al., 2005): 

• Cargas fatoriais significantes (p < 0,05); 

• Cargas fatoriais ≥ 0,7; 

• Variância média extraída ≥ 0,5. 

 

Validade discriminante: ponto até onde o construto não se relaciona com outras medidas 

(construtos) que dele diferem. 

• Cargas cruzadas menores que as cargas fatoriais; 

• Raiz quadrada da variância média extraída maior que as correlações entre as VL. 

 

Confiabilidade: Avaliação do grau de consistência entre múltiplas medidas de uma variável. O 

objetivo é garantir que as respostas não sejam muito variadas durante períodos, de modo que uma 

medida tomada em qualquer instante seja confiável.  

 

• Alfa de Cronbach ≥ 0,7; 

• Confiabilidade composta ≥ 0,7. 

 

Hair Jr. et al. (2005) indicam que o limite inferior geralmente aceito para o Alfa de Cronbach é de 

0,7, apesar de poder diminuir em pesquisa exploratória para 0,60 ou dependendo dos objetivos da 

pesquisa. Depois de avaliar a validade e a confiabilidade, os escores de cada VL serão calculados 

como média simples de seus indicadores. Esses escores serão usados na ANOVA (Quadro 6). 
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Quadro 6: Representação da análise para o objetivo geral e o terceiro objetivo específico 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

F1 1 2 3 4 5 6 7

F2 8 9 10 11 12 13 14

F3 15 16 17 18 19 20 21

F4 22 23 24 25 26 27 28

Estratégias
Fi

na
li

da
de

s

 
Fonte: o autor. 
 
 

As flechas horizontais indicam a análise a ser realizada para o objetivo geral da pesquisa, ou seja, 

identificar quais as estratégias de aprendizagem são mais utilizadas para cada finalidade. As 

flechas verticais indicam a análise para o terceiro objetivo específico, identificar para cada 

estratégia de aprendizagem, em qual finalidade ela tem sido mais utilizada. 

 

Dos 520 questionários aplicados, 55 foram descartados pela falta significativa de respostas. 

Alguns deles sequer foram respondidos, entretanto foram entregues com rasuras, fato que 

impediu a reutilização. Após a exclusão de um caso por excesso de dados faltantes e outro por 

excesso de respostas iguais para assertivas diferentes - 81% de respostas no topo da escala -, a 

amostra ficou com 463 casos distribuídos de modo uniforme entre as quatro finalidades. A 

amostra ficou estratificada por finalidade da aprendizagem, da seguinte forma: 115 - resolver um 

problema, 115 - executar uma nova tarefa, 114 - obter autonomia, 119 - aumentar as chances de 

crescimento na empresa. A análise fatorial confirmatória foi aplicada para garantir que os itens 

utilizados para mensurar cada construto fossem válidos e confiáveis. Os escores fatoriais foram 

utilizados nos testes não paramétricos para se identificar quais estratégias são mais usadas para 

cada finalidade. 
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12 RESULTADOS 

 
Os resultados foram apresentados em duas etapas, a primeira focando na AFC, para avaliar que as 

escalas são válidas e confiáveis e a segunda com os testes não paramétricos para se atender o 

objetivo da pesquisa. 

 
12.1 Amostra 

 
Tabela 1: Variáveis demográficas 
 

  Min-Máx Média (d.p.)   Cargos n % 

Idade (anos) 18 a 54 36,2 (7,99) 
 

Operador logística 167 36,1 

Tempo de empresa 
(anos) 

1 a 36 11,0 (7,34) 
 

Operador CNC 80 17,3 

    
Montador 76 16,4 

Gênero n %  
Conferente 40 8,6 

Masculino 436 94,2 
 

Ferramenteiro 16 3,5 

Feminino 27 5,8 
 

Revisor veículos 14 3 

    
Operador célula usinagem 9 1,9 

Escolaridade n % 
 

Operador produção 8 1,7 

1º Grau completo 17 3,7 
 

Operador Dinamômetro 5 1,1 

2º Grau completo 218 47,1 
 

Outros 48 10,4 

Técnico completo 67 14,5 
 

Total 463 100 

Superior completo 146 31,5 
    

Pós-graduação 15 3,2 
    

Total 463 100 
    

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A tabela 1 mostra que a idade e tempo de empresa dos respondentes variaram de forma 

significativa, desde os mais novos com 18 anos de idade e um ano de empresa até aqueles que já 

estão próximos do desligamento com 54 anos de idade e 36 anos de empresa. Com relação ao 

gênero, o resultado apresentou um quadro de pessoal predominantemente masculino. Quase 

metade dos participantes da pesquisa possui 2º grau completo e cerca de um terço concluiu o 

nível superior. O cargo predominante na pesquisa foi de operador de logística, ou seja, pessoas 

que atuam diretamente em atividades que abastecem a linha de produção. 
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12.2 Avaliação do modelo de mensuração – Análise 1 

 
Para rodar a AFC no SmartPLS (RINGLE; WENDE; WILL, 2005), a cada construto (ou variável 

latente – VL) foram atribuídos seus itens e entre os construtos foram incluídas setas estruturais de 

modo que todos estivessem conectados com todos (BROWN, 2006) e o esquema de ponderação 

para o algoritmo PLS (Partial Least Squares) foi o “factor" (HAIR JR. et al., 2014). A Figura 6 

ilustra esta etapa da análise. 

 

Figura 6: Análise fatorial confirmatória 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Não foram incluídos os itens (ou indicadores) para manter a figura simples, mas cada construto foi mensurado 
por quatro a seis itens. O quadro 7 contém as quantidades de itens após a AFC. 
 
 
Para cada banco de dados (finalidade) a AFC foi rodada três vezes (Quadro 7), até se obter 

resultados adequados para a validade e confiabilidade (HAIR JR. et al., 2014): 

• Validade convergente: variância média extraída maior que 0,5 (VME > 0,5); 

• Validade discriminante no nível dos itens: item com carga fatorial mais alta na sua VL do 

que em outras VL; 

• Validade discriminante no nível dos construtos: as correlações entre os construtos são 

menores do que a raiz quadrada da VME; 

Ajuda 
interpessoal 

Aplicação 
prática 

Aprendizagem 
formal 

Consulta 
material 

Reflexão 
extrínseca 

Reflexão 
intrínseca 

Reprodução 
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• Confiabilidade composta maior que 0,7. 

 

Quadro 7: Itens eliminados a cada rodada da análise fatorial confirmatória 

 Resolver problema 
Executar 

nova tarefa 
Obter 

autonomia 

Aumentar 
chances de 

crescimento 

Rodada 1 

Com todos os itens 
 
Aplicação prática e 
reprodução com validade 
convergente e confiabilidade 
baixas 

Com todos os 
itens 
 
Aplicação 
prática, 
reprodução e 
reflexão 
intrínseca com 
validade 
convergente e 
confiabilidade 
baixas 

Com todos os 
itens 
 
Aplicação prática, 
reprodução e 
ajuda interpessoal 
com validade 
convergente e 
confiabilidade 
baixas 
 

Com todos os itens 
 
Reprodução com 
validade 
convergente e 
confiabilidade 
baixas 
 
Reflexão intrínseca 
e extrínseca sem 
validade 
discriminante 

Rodada 2 

Excluídos os itens: PRA3, 
REP3, REP6 
 
 

Excluídos os 
itens: PRA3, 
REP3, REP6, 
AJU4, REP4, 
INT2 

Excluídos os 
itens: AJU4, 
INT1, PRA3, 
REP3, REP6 
 

Excluídos os itens: 
EXT5, INT4, 
PRA3, REP1, 
REP3, REP6 

Rodada 3 

Excluídos os itens: 
AJU4, INT1, REP4 
 
 
 
(Nota 1) 

Excluídos os 
itens: 
PRA4, REP5, 
EXT4, INT5 
 
 
(Nota 1) 

Excluído o item: 
REP1 
 
 
 
(Nota 1) 

Excluído o item: 
EXT1 
 
 
 
(Nota 2) 

Modelo 
final 

Aprendizagem formal (4 itens) 
Reflexão intrínseca (4 itens) 
Reflexão extrínseca (6 itens) 
Reprodução (3 itens) 
Consulta a material escrito (6 
itens) 
Ajuda interpessoal (3 itens) 
Aplicação prática (4 itens) 

AF (4 itens) 
RI (3 itens) 
RE (5 itens) 
R (2 itens) 
CME (6 itens) 
AI (3 itens) 
AP (3 itens) 

AF (4 itens) 
RI (4 itens) 
RE (6 itens) 
R (3 itens) 
CME (6 itens) 
AI (3 itens) 
AP (4 itens) 

AF (4 itens) 
RI (4 itens) 
RE (4 itens) 
R (3 itens) 
CME (6 itens) 
AI (4 itens) 
AP (4 itens) 

Nota 1: Atendeu todos os critérios de validade e confiabilidade. 
Nota 2: Resultados similares aos anteriores com exceção da validade discriminante entre a reflexão extrínseca e 
intrínseca, que apresentaram correlação de 0,76 (superior à raiz quadrada da VME da reflexão intrínseca). 
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Os quadros a seguir apresentam os itens eliminados a cada rodada da AFC para cada finalidade: 
 
Quadro 8: Itens eliminados para a finalidade “Para resolver um problema que surge no meu 
trabalho” 
 

AJU4 ...peço ajuda aos meus colegas.

INT1 ...procuro compreender como novos conhecimentos e habilidades podem ser integrados.

PRA3 ...aplico novos conhecimentos à prática, ao invés de ler ou pedir orientação para outras pessoas.

REP3 ...utilizo o mesmo procedimento aplicado por outras pessoas.

REP4 ...repito uma solução que vi em outra situação.

REP6 ...executo as tarefas conforme o padrão vigente.  
Fonte: o autor. 
 
 
Quadro 9: Itens eliminados para a finalidade “Para executar uma nova tarefa” 
 

AJU4 ...peço ajuda aos meus colegas.

EXT4 ...penso em como a tarefa está relacionada com o negócio e a estratégia da organização.

INT2 ...procuro compreender o máximo possível cada uma das partes que compõem meu trabalho.

INT5 ...busco entender como as diferentes partes da tarefa estão relacionadas entre si.

PRA3 ...aplico novos conhecimentos à prática, ao invés de ler ou pedir orientação para outras pessoas.

PRA4 ...pratico meus conhecimentos adquiridos.

REP3 ...utilizo o mesmo procedimento aplicado por outras pessoas.

REP4 ...repito uma solução que executei em outra tarefa.

REP5 ...repito ações até a execução correta do trabalho.

REP6 ...executo as tarefas conforme o padrão vigente.  
Fonte: o autor. 
 

 
Quadro 10: Itens eliminados para a finalidade “Para obter autonomia e não depender dos outros” 
 
AJU 4 ...peço ajuda aos meus colegas.

INT 1 ...procuro compreender como novos conhecimentos e habilidades podem ser integrados.

PRA 3 ...aplico novos conhecimentos à prática, ao invés de ler ou pedir orientação para outras pessoas.

REP 1 ...repito mentalmente informações e conhecimentos adquiridos no meu trabalho.

REP 3 ...utilizo o mesmo procedimento aplicado por outras pessoas.

REP 6 ...executo a tarefa conforme o padrão vigente.  
Fonte: o autor. 
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Quadro 11: Itens eliminados para a finalidade “Para aumentar minhas chances de crescimento na 
empresa” 
 
EXT 1 ...relaciono a execução do meu trabalho com os valores da organização.

EXT 5 ...procuro conhecer como meu trabalho está relacionado aos resultados obtidos nas diferentes áreas da organização.

INT 4 ...associo novas informações e conhecimentos às minhas atividades.

PRA 3 ...aplico novos conhecimentos à prática, ao invés de ler ou pedir orientação para outras pessoas.

REP 1 ...repito mentalmente informações e conhecimentos adquiridos no meu trabalho.

REP 3 ...utilizo o mesmo procedimento aplicado por outras pessoas.

REP 6 ...executo a tarefa conforme o padrão vigente.  
Fonte: o autor. 
 
 

12.3 Validade e confiabilidade  

 

As tabelas 2, 3, 4 e 5 apresentam as correlações entre as variáveis latentes conforme as rodadas 

executadas até o modelo final para cada finalidade. 

 

Em todos os casos há: 

• Validade convergente por que AVE > 0,5; 

• Validade discriminante no nível das VL porque os valores nas diagonais (raiz 

quadrada da AVE) são superiores aos valores fora da diagonal (correlações entre as 

VL); 

• Confiabilidade por que está acima de 0,7. 
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Tabela 2: Correlações entre as variáveis latentes da finalidade “Para resolver um problema que 

surge no meu trabalho” 

 

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM AJU PRA FOR MAT EXT INT REP

Ajuda Interpessoal (AJU) 0,831

Aplicação Prática (PRA) 0,625 0,730                                                                          

Aprendizagem Formal (FOR) 0,428 0,488 0,799                                                            

Consulta Material Escrito (MAT) 0,405 0,563 0,642 0,768                                           

Reflexão Extrínseca (EXT) 0,536 0,678 0,659 0,639 0,754                           

Reflexão Intrínseca (INT) 0,536 0,698 0,558 0,522 0,715 0,779           

Reprodução (REP) 0,528 0,624 0,293 0,301 0,570 0,526 0,745

Variância Média Extraída (VME) 0,690 0,532 0,638 0,589 0,569 0,606 0,556

Confiabilidade Composta 0,870 0,820 0,876 0,895 0,887 0,860 0,789

Alpha de Cronbach 0,775 0,709 0,812 0,858 0,847 0,784 0,602  

 

 

Tabela 3: Correlações entre as variáveis latentes da finalidade “Para executar uma nova tarefa” 

 

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM AJU PRA FOR MAT EXT INT REP

Ajuda Interpessoal (AJU) 0,751
Aplicação Prática (PRA) 0,451 0,772                                                                          
Aprendizagem Formal (FOR) 0,315 0,364 0,773                                                            
Consulta Material Escrito (MAT) 0,407 0,365 0,684 0,768                                           
Reflexão Extrínseca (EXT) 0,381 0,370 0,554 0,685 0,728                           
Reflexão Intrínseca (INT) 0,466 0,613 0,405 0,605 0,581 0,733           
Reprodução (REP) 0,433 0,436 0,222 0,319 0,342 0,484 0,805

Variância Média Extraída (VME) 0,564 0,597 0,597 0,589 0,530 0,538 0,648
Confiabilidade Composta 0,793 0,816 0,855 0,896 0,849 0,777 0,786
Alpha de Cronbach 0,614 0,666 0,775 0,860 0,778 0,574 0,458  
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Tabela 4: Correlações entre as variáveis latentes da finalidade “Para obter autonomia e não 

depender dos outros” 

 

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM AJU PRA FOR MAT EXT INT REP

Ajuda Interpessoal (AJU) 0,746
Aplicação Prática (PRA) 0,462 0,716                                                                          
Aprendizagem Formal (FOR) 0,284 0,343 0,747                                                             
Consulta Material Escrito (MAT) 0,313 0,523 0,547 0,765                                           
Reflexão Extrínseca (EXT) 0,437 0,591 0,491 0,574 0,718                            
Reflexão Intrínseca (INT) 0,506 0,573 0,367 0,554 0,721 0,719           
Reprodução (REP) 0,447 0,578 0,201 0,302 0,486 0,515 0,734

Variância Média Extraída (VME) 0,557 0,513 0,559 0,586 0,516 0,517 0,539
Confiabilidade Composta 0,782 0,806 0,835 0,894 0,865 0,810 0,778
Alpha de Cronbach 0,610 0,679 0,736 0,859 0,812 0,689 0,574  

 
 
Tabela 5: Correlações entre as variáveis latentes da finalidade “Para aumentar minhas chances de 
crescimento na empresa” 
 

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM AJU PRA FOR MAT EXT INT REP

Ajuda Interpessoal (AJU) 0,725
Aplicação Prática (PRA) 0,538 0,766                                                                          
Aprendizagem Formal (FOR) 0,439 0,573 0,779                                                            
Consulta Material Escrito (MAT) 0,398 0,538 0,722 0,778                                           
Reflexão Extrínseca (EXT) 0,452 0,599 0,743 0,630 0,784                           
Reflexão Intrínseca (INT) 0,635 0,617 0,613 0,623 0,757 0,735           
Reprodução (REP) 0,556 0,702 0,464 0,484 0,529 0,596 0,732

Variância Média Extraída (VME) 0,525 0,587 0,606 0,605 0,615 0,541 0,536
Confiabilidade Composta 0,813 0,850 0,860 0,902 0,865 0,825 0,774
Alpha de Cronbach 0,691 0,766 0,782 0,869 0,790 0,718 0,559  

 

Nas tabelas a seguir (6 a 9) são apresentadas as cargas fatoriais e as cargas cruzadas. Como todos 

os itens tem cargas altas em suas VL, há validade convergente, e, como as cargas cruzadas são 

menores que as cargas fatoriais, também há validade discriminante no nível dos itens. 
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Tabela 6: Cargas cruzadas (Crossloading) da finalidade “Para resolver um problema que surge no 

meu trabalho” 

ESTRATÉGIA DE 
APRENDIZAGEM

Ajuda 
Interpessoal 

(AJU)

Reflexão 
Extrínseca 

(EXT)

Aprendizagem 
Formal 
(FOR)

Reflexão 
Intrínseca 

(INT)

Consulta 
Material 

Escrito (MAT)

Aplicação 
Prática
(PRA)

Reprodução 

(REP)

AJU1 0,825 0,419 0,382 0,403 0,402 0,568 0,419

AJU2 0,817 0,430 0,339 0,506 0,344 0,505 0,377

AJU3 0,850 0,486 0,346 0,428 0,264 0,484 0,521

EXT1 0,339 0,688 0,407 0,494 0,547 0,568 0,386

EXT2 0,358 0,780 0,526 0,501 0,420 0,474 0,381

EXT3 0,393 0,806 0,546 0,680 0,480 0,535 0,411

EXT4 0,478 0,720 0,451 0,488 0,368 0,550 0,487

EXT5 0,427 0,793 0,584 0,548 0,523 0,446 0,427

EXT6 0,423 0,730 0,457 0,508 0,549 0,494 0,483

FOR1 0,396 0,512 0,780 0,409 0,391 0,340 0,272

FOR2 0,403 0,541 0,833 0,431 0,596 0,501 0,246

FOR3 0,310 0,563 0,818 0,489 0,537 0,406 0,274

FOR4 0,252 0,484 0,764 0,454 0,514 0,289 0,137

INT2 0,276 0,474 0,340 0,770 0,361 0,555 0,414

INT3 0,416 0,565 0,449 0,752 0,376 0,431 0,369

INT4 0,524 0,571 0,373 0,788 0,421 0,655 0,512

INT5 0,428 0,607 0,567 0,804 0,459 0,520 0,338

MAT1 0,405 0,488 0,426 0,416 0,649 0,488 0,331

MAT2 0,281 0,465 0,470 0,336 0,742 0,420 0,159

MAT3 0,327 0,499 0,538 0,397 0,783 0,345 0,215

MAT4 0,361 0,466 0,568 0,404 0,840 0,418 0,138

MAT5 0,189 0,512 0,529 0,414 0,845 0,457 0,244

MAT6 0,289 0,501 0,413 0,423 0,730 0,450 0,283

PRA1 0,387 0,464 0,317 0,452 0,386 0,731 0,555

PRA2 0,520 0,634 0,476 0,642 0,514 0,743 0,318

PRA4 0,447 0,420 0,403 0,456 0,397 0,707 0,374

PRA5 0,457 0,430 0,205 0,459 0,325 0,737 0,604

REP1 0,357 0,546 0,262 0,383 0,287 0,441 0,809

REP2 0,356 0,297 0,128 0,335 0,171 0,422 0,686

REP5 0,462 0,408 0,247 0,448 0,206 0,525 0,736  

Nota: A redação de cada item (AJU1, AJU2, etc.) está disponível no Apêndice A. 
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Tabela 7: Cargas cruzadas (Crossloading) da finalidade “Para executar uma nova tarefa” 

ESTRATÉGIA DE 
APRENDIZAGEM

Ajuda 
Interpessoal 

(AJU)

Reflexão 
Extrínseca 

(EXT)

Aprendizagem 
Formal 
(FOR)

Reflexão 
Intrínseca 

(INT)

Consulta 
Material 

Escrito (MAT)

Aplicação 
Prática
(PRA)

Reprodução 

(REP)

AJU1 0,636 0,186 0,175 0,303 0,215 0,356 0,196

AJU2 0,816 0,369 0,349 0,393 0,381 0,319 0,379

AJU3 0,790 0,277 0,161 0,347 0,298 0,359 0,374

EXT1 0,248 0,685 0,310 0,399 0,498 0,229 0,291

EXT2 0,442 0,766 0,485 0,421 0,516 0,323 0,283

EXT3 0,248 0,745 0,423 0,505 0,504 0,178 0,246

EXT5 0,246 0,757 0,366 0,371 0,415 0,396 0,231

EXT6 0,177 0,684 0,415 0,416 0,558 0,220 0,190

FOR1 0,247 0,477 0,795 0,233 0,521 0,283 0,149

FOR2 0,299 0,436 0,797 0,428 0,561 0,355 0,257

FOR3 0,108 0,409 0,689 0,261 0,506 0,080 0,027

FOR4 0,288 0,395 0,804 0,307 0,526 0,358 0,212

INT1 0,225 0,389 0,283 0,718 0,487 0,314 0,258

INT3 0,382 0,454 0,255 0,681 0,401 0,307 0,355

INT4 0,400 0,439 0,343 0,797 0,454 0,666 0,429

MAT1 0,369 0,377 0,458 0,454 0,720 0,351 0,171

MAT2 0,342 0,562 0,492 0,528 0,823 0,289 0,308

MAT3 0,291 0,579 0,549 0,339 0,709 0,210 0,168

MAT4 0,352 0,520 0,644 0,428 0,773 0,187 0,265

MAT5 0,207 0,522 0,476 0,422 0,792 0,318 0,152

MAT6 0,307 0,579 0,521 0,589 0,782 0,329 0,368

PRA1 0,253 0,327 0,268 0,537 0,276 0,768 0,230

PRA2 0,358 0,251 0,220 0,402 0,281 0,757 0,203

PRA5 0,422 0,278 0,338 0,478 0,289 0,793 0,525

REP1 0,224 0,355 0,132 0,345 0,242 0,363 0,770

REP2 0,456 0,208 0,219 0,429 0,271 0,341 0,838  
Nota: A redação de cada item (AJU1, AJU2, etc.) está disponível no Apêndice A. 
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Tabela 8: Cargas cruzadas (Crossloading) da finalidade “Para obter autonomia e não depender 

dos outros” 

ESTRATÉGIA DE 
APRENDIZAGEM

Ajuda 
Interpessoal 

(AJU)

Consulta 
Material 

Escrito (MAT)

Aprendizagem 
Formal 
(FOR)

Aplicação 
Prática
(PRA)

Reflexão 
Intrínseca 

(INT)

Reflexão 
Extrínseca 

(EXT)

Reprodução 

(REP)

AJU1 0,494 0,157 0,153 0,131 0,051 0,145 0,188

AJU2 0,836 0,318 0,173 0,396 0,303 0,476 0,392

AJU3 0,854 0,439 0,298 0,500 0,267 0,341 0,377

EXT1 0,270 0,718 0,284 0,589 0,434 0,420 0,358

EXT2 0,323 0,678 0,444 0,581 0,494 0,297 0,315

EXT3 0,378 0,749 0,261 0,574 0,311 0,517 0,442

EXT4 0,210 0,718 0,324 0,477 0,326 0,478 0,347

EXT5 0,357 0,702 0,337 0,459 0,373 0,423 0,331

EXT6 0,335 0,741 0,462 0,415 0,525 0,415 0,298

FOR1 0,271 0,356 0,760 0,323 0,394 0,311 0,107

FOR2 0,252 0,371 0,732 0,308 0,384 0,292 0,182

FOR3 0,178 0,354 0,772 0,207 0,415 0,227 0,135

FOR4 0,137 0,386 0,724 0,248 0,443 0,187 0,179

INT2 0,262 0,530 0,230 0,683 0,181 0,398 0,379

INT3 0,325 0,466 0,285 0,724 0,551 0,353 0,277

INT4 0,374 0,461 0,276 0,730 0,400 0,568 0,461

INT5 0,472 0,618 0,261 0,738 0,438 0,321 0,358

MAT1 0,205 0,301 0,316 0,303 0,697 0,302 0,178

MAT2 0,189 0,412 0,315 0,472 0,766 0,405 0,280

MAT3 0,254 0,436 0,548 0,392 0,768 0,381 0,162

MAT4 0,280 0,429 0,494 0,445 0,844 0,457 0,285

MAT5 0,140 0,441 0,318 0,297 0,729 0,382 0,123

MAT6 0,324 0,566 0,464 0,565 0,782 0,446 0,313

PRA1 0,350 0,516 0,234 0,450 0,434 0,795 0,537

PRA2 0,342 0,497 0,332 0,447 0,420 0,738 0,389

PRA4 0,346 0,324 0,234 0,306 0,422 0,736 0,404

PRA5 0,284 0,316 0,166 0,441 0,182 0,575 0,293

REP2 0,328 0,331 0,209 0,426 0,232 0,415 0,760

REP4 0,311 0,324 0,145 0,318 0,270 0,301 0,684

REP5 0,345 0,411 0,093 0,384 0,175 0,535 0,757  
Nota: A redação de cada item (AJU1, AJU2, etc.) está disponível no Apêndice A. 
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Tabela 9: Cargas cruzadas (Crossloading) da finalidade “Para aumentar minhas chances de 

crescimento na empresa” 

ESTRATÉGIA DE 
APRENDIZAGEM

Ajuda 
Interpessoal 

(AJU)

Consulta 
Material 

Escrito (MAT)

Aprendizagem 
Formal 
(FOR)

Aplicação 
Prática
(PRA)

Reflexão 
Intrínseca 

(INT)

Reflexão 
Extrínseca 

(EXT)

Reprodução 

(REP)

AJU1 0,736 0,250 0,266 0,421 0,270 0,398 0,457

AJU2 0,775 0,389 0,314 0,581 0,396 0,504 0,374

AJU3 0,803 0,292 0,276 0,452 0,212 0,324 0,437

AJU4 0,562 0,367 0,330 0,348 0,246 0,293 0,346

EXT2 0,410 0,810 0,561 0,591 0,471 0,440 0,369

EXT3 0,330 0,836 0,570 0,597 0,530 0,453 0,468

EXT4 0,428 0,744 0,525 0,595 0,416 0,541 0,416

EXT6 0,245 0,745 0,480 0,591 0,559 0,443 0,403

FOR1 0,369 0,499 0,804 0,442 0,483 0,489 0,334

FOR3 0,327 0,564 0,719 0,399 0,492 0,345 0,265

FOR4 0,287 0,566 0,856 0,480 0,642 0,444 0,382

INT1 0,615 0,610 0,470 0,735 0,488 0,529 0,456

INT2 0,414 0,507 0,354 0,738 0,403 0,446 0,373

INT3 0,395 0,611 0,406 0,741 0,443 0,398 0,501

INT5 0,413 0,481 0,388 0,727 0,488 0,431 0,412

MAT1 0,316 0,354 0,555 0,408 0,757 0,321 0,319

MAT2 0,241 0,498 0,453 0,470 0,758 0,329 0,355

MAT3 0,334 0,600 0,602 0,578 0,817 0,500 0,450

MAT4 0,248 0,489 0,526 0,461 0,755 0,393 0,323

MAT5 0,301 0,524 0,539 0,510 0,840 0,443 0,348

MAT6 0,404 0,442 0,497 0,451 0,734 0,490 0,442

PRA1 0,370 0,448 0,448 0,470 0,368 0,788 0,554

PRA2 0,448 0,598 0,480 0,605 0,501 0,824 0,617

PRA4 0,352 0,376 0,330 0,393 0,358 0,692 0,403

PRA5 0,470 0,377 0,370 0,391 0,404 0,754 0,551

REP2 0,358 0,401 0,299 0,394 0,370 0,539 0,755

REP4 0,378 0,335 0,298 0,346 0,313 0,429 0,606

REP5 0,478 0,420 0,316 0,549 0,378 0,565 0,820  

Nota: A redação de cada item (AJU1, AJU2, etc.) está disponível no Apêndice A. 

 



 

 

78

12.4 Análise dos escores fatoriais 

 

Os escores fatoriais (itens foram agregados como uma média) obtidos para cada estratégia de 

aprendizagem foram usados para se testar se havia diferença em função da finalidade do 

aprendizado. Na figura 7 observa-se que os escores fatoriais da ajuda interpessoal se distribuem 

de modo assimétrico nas quatro finalidades (teste K-S com p < 0,05).  

 

Também se observam as linhas centrais (medianas) com pequenas diferenças entre elas, assim 

como as caixas (1º e 3º quartil). Apesar da diferença das médias ser significante do ponto de vista 

estatístico (teste de Kruskal-Wallis com p = 0,027) observa-se pelo gráfico de barras, que essas 

diferenças são muito pequenas do ponto de vista empírico: 

• Menor média =  8,3; 

• Maior média =  8,7; 

• Menor mediana =  8,6; 

• Maior mediana =  9,0. 

 

A ajuda interpessoal é muito utilizada, independente da finalidade (assumindo a interpretação do 

ponto de vista empírico), pois as médias e medianas são superiores a 8 em uma escala de 1 a 10, 

onde 8 equivale a “faço muito”. 

 

Com relação à interpretação do ponto de vista empírico citada acima, Hair et. al (2005) explica 

que, todas as técnicas multivariadas, exceto análise de agrupamentos e escalonamento 

multidimensional, são baseadas na inferência estatística dos valores ou relações de uma 

população entre variáveis de uma amostra aleatória extraída daquela população. Interpretar 

inferências estatísticas requer que o pesquisador especifique os níveis de erro estatísticos 

aceitáveis. Hair et. al (2005) ainda destaca que, tamanhos de amostra aumentados sempre 

produzem maior poder estatístico, no entanto, aumentar o tamanho da amostra pode também 

produzir poder em excesso. Isso significa que, se aumentarmos o tamanho da amostra, efeitos 

cada vez menores serão considerados estatisticamente significantes, até o ponto que, para 

tamanhos de amostras muito grandes, praticamente qualquer efeito será significante. 
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Figura 7: Distribuição dos escores fatoriais: Ajuda Interpessoal 

 

 
 
Fonte: Dados da pesquisa 
Nota 1: Distribuição é assimétrica negativa (teste K-S com p < 0,05) 
Nota 2: Apesar da diferença das médias ser significante do ponto de vista estatístico (teste de Kruskal-Wallis com p 
= 0,027) observa-se pelo gráfico de barras, que essas diferenças são muito pequenas do ponto de vista empírico 
(menor média = 8,3 e maior média = 8,7). 
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Figura 8: Distribuição dos escores fatoriais: Aplicação Prática 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
Nota 1: Distribuição é assimétrica negativa (teste K-S com p < 0,05). 
Nota 2: A diferença das médias não é significante (teste de Kruskal-Wallis com p = 0,39) o que é confirmado pelo 
gráfico de barras, (menor média = 7,9 e maior média = 8,1). 
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Figura 9: Distribuição dos escores fatoriais: Reprodução 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
Nota 1: Distribuição não é normal para as finalidades resolver problemas e executar tarefas novas (teste K-S com p < 
0,05) e é normal para as outras finalidades. A diferença das médias não é significante (teste de Kruskal-Wallis com p 
= 0,093) o que é confirmado pelo gráfico de barras (menor média = 7,7 e maior média = 8,1). 
Nota 2: Reprodução é uma estratégia utilizada com frequência e independente da finalidade (médias entre 7,7 e 8,1 
em uma escala de 1 a 10, onde 8 equivale a “faço muito”). 
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Figura 10: Distribuição dos escores fatoriais: Reflexão intrínseca 
 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
Nota 1: Distribuição não é normal apenas para as finalidades resolver problemas (teste K-S com p < 0,05) e é normal 
para as outras finalidades. A diferença das médias não é significante (teste de Kruskal-Wallis com p = 0,31) o que é 
confirmado pelo gráfico de barras (menor média = 7,2 e maior média = 7,6). 
Nota 2: A reflexão intrínseca é utilizada com alguma frequência e independente da finalidade (médias entre 7,2 e 7,6 
em uma escala de 1 a 10, onde 5 a 6 equivale a “às vezes faço” e 8 equivale a “faço muito”). 
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Figura 11: Distribuição dos escores fatoriais: Reflexão extrínseca 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
Nota 1: Distribuição não é normal apenas para as finalidades resolver problemas (teste K-S com p < 0,05) e é normal 
para as outras finalidades. A diferença das médias não é significante (teste de Kruskal-Wallis com p = 0,12) o que é 
confirmado pelo gráfico de barras (menor média = 6,5 e maior média = 7,0). 
Nota 2: A reflexão extrínseca é utilizada com alguma frequência e independente da finalidade (médias entre 6,5 e 
7,0 em uma escala de 1 a 10, onde 5 a 6 equivale a “às vezes faço” e 8 equivale a “faço muito”). 
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Figura 12: Distribuição dos escores fatoriais: Consulta a material escrito 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
Nota 1: Distribuição é normal para as finalidades resolver problemas e obter autonomia (teste K-S com p > 0,05) e 
não normal para as outras duas finalidades. A diferença das médias não é significante (teste de Kruskal-Wallis com p 
= 0,58) o que é confirmado pelo gráfico de barras (menor média = 6,1 e maior média = 6,3). 
Nota 2: A consulta a material escrito é utilizada de modo esporádico e independente da finalidade (médias entre 6,1 
e 6,3 em uma escala de 1 a 10, onde 5 a 6 equivale a “às vezes faço”). 
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Figura 13: Distribuição dos escores fatoriais: Aprendizagem formal 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
Nota 1: Distribuição é normal para as finalidades resolver problemas e obter autonomia (teste K-S com p > 0,05) e 
não normal para as outras duas finalidades. A diferença das médias não é significante (teste de Kruskal-Wallis com p 
= 0,59) o que é confirmado pelo gráfico de barras (menor média = 6,0  e  maior média = 6,3). 
Nota 2: A aprendizagem formal é utilizada de modo esporádico e independente da finalidade (médias entre 6,0  e 6,3 
em uma escala de 1 a 10, onde 5 a 6 equivale a “às vezes faço”). 
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Para finalizar a análise e atender o objetivo principal da pesquisa foram realizados testes de 

Wilcoxon com correção de Bonferroni devido às múltiplas comparações, para identificar quais 

estratégias eram mais ou menos utilizadas. Os resultados foram sintetizados na tabela 10 e na 

figura 14. 

 

Tabela 10: Estatísticas descritivas dos escores fatoriais das estratégias de aprendizagem (análise 

1) 

Estratégia de aprendizagem Média Mediana 
Desvio 
padrão 

Coeficiente 
de variação 

Min-Máx. 

Ajuda interpessoal 8,5 8,7 1,27 15% 3,3 a 10 

Aplicação Prática 8,0 8,2 1,42 18% 2,3 a 10 

Reprodução 8,0 8,1 1,40 18% 2,1 a 10 

Reflexão intrínseca 7,5 7,6 1,37 18% 2,1 a 10 

Reflexão extrínseca 6,7 7,0 1,60 24% 1,9 a 10 

Consulta a material escrito 6,2 6,4 1,91 31% 1,0 a 10 

Aprendizagem formal 6,2 6,3 2,00 32% 1,0 a 10 

Nota 1: Pelos testes de Wilcoxon (p > 0,05) não há diferença significante entre Aplicação prática e Reprodução, 
e entre Consulta a material escrito e Aprendizagem formal, nos demais casos, as diferenças foram significantes (p < 
0,05). 
Nota 2: A mediana e a amplitude (Min-Max) são as estatísticas robustas à assimetria da distribuição. 
 

 

Seja qual for a finalidade (Resolver um problema, Executar uma nova tarefa, Obter autonomia ou 

Aumentar as chances de crescimento) a primeira estratégia que os trabalhadores usam é a Ajuda 

interpessoal, e em segundo lugar há um empate entre a Aplicação prática e a Reprodução. 

Consulta a material escrito e Aprendizagem formal são as estratégias menos usadas, de um modo 

geral, mas também são aquelas em que há maior variação no uso. 
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Figura 14: Utilização das estratégias de aprendizagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 1: Aqui foi usada a mesma representação gráfica de Pantoja e Borges-Andrade (2009, p.57), na qual as 
estratégias mais intensamente utilizadas encontram-se mais próximas das finalidades da aprendizagem (centro), 
enquanto as estratégias menos utilizadas encontram-se mais distantes. 
Nota 2: Onde há duas estratégias juntas, significa que as diferenças de uso entre elas não eram significantes (p > 
0,05 no teste de Wilcoxon). Elipses diferentes significa que as diferenças eram significantes (p < 0,05). 
Nota 3: Para interpretar as médias, é preciso lembrar que a escala era de 1 a 10, onde: 5 a 6 = faço às vezes, 7 a 8 = 
faço muito e 9 a 10 = faço sempre. 
 

A estratégia Ajuda interpessoal foi a que apresentou maior diferença de escores em função dos 

fatores (Figura 14). Estes resultados nos remetem ao objetivo geral da pesquisa, deixando claro 

que as estratégias de aprendizagem utilizadas não dependem das finalidades para as quais elas 

foram geradas. 
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12.5 Invariância do modelo de mensuração – Análise 2 

 

Na análise 2, os dados foram rodados juntos, não havendo separação pela finalidade, forçando 

que o modelo de mensuração fosse o mesmo para as quatro finalidades, garantindo assim, a 

invariância do modelo de mensuração. Este modelo teve como objetivo manter exatamente os 

mesmos indicadores para mensurar o mesmo construto nas quatro finalidades. Foi realizada uma 

nova análise fatorial confirmatória, com os dados agregados (n = 463), seguida de todas as 

comparações de médias, o que resultou nos mesmos valores que tinham sido obtidos com os 

modelos iniciais na análise 1 (diferenças inferiores a 0,2 em uma escala de 1 a 10, ao comparar os 

resultados da tabela 10 com a tabela 11). Assim, conclui-se que os modelos de mensuração são 

equivalentes (conteúdo e medição), apesar de não terem sido usados exatamente os mesmos 

indicadores em cada caso. 

 

Tabela 11: Estatísticas descritivas dos escores fatoriais das estratégias de aprendizagem (análise 

2) 

Estratégia de aprendizagem Média Mediana 
Desvio 
padrão 

Min-Máx 

Ajuda interpessoal 8,3 9,0 1,25 3,0 a 10 

Aplicação Prática 7,9 8,0 1,46 2,0 a 10 

Reprodução 7,9 8,0 1,31 2,0 a 10 

Reflexão intrínseca 7,3 8,0 1,43 3,0 a 10 

Reflexão extrínseca 6,8 7,0 1,60 2,0 a 10 

Consulta a material escrito 6,2 6,0 1,89 1,0 a 10 

Aprendizagem formal 6,2 6,0 2,02 1,0 a 10 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 
Na análise 1 foi obtida diferença significante (p < 0,05) apenas para a estratégia ajuda 

interpessoal, porém, sem significância prática (diferença de 0,42, em uma escala de 1 a 10). Na 

análise 2 foram obtidas 3 diferenças significantes (p < 0,05), porém, todas sem significância 

prática (menores que 0,58 em uma escala de 0 a 10). Portanto, na análise 1, apesar de não haver 
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invariância do modelo de mensuração em relação aos itens que foram utilizados para mensurar 

cada construto de uma finalidade para outra, seus resultados foram confirmados na análise 2, em 

que se forçou que o modelo de mensuração (itens utilizados para mensurar cada construto) fosse 

o mesmo para as quatro finalidades. 

 

12.6 Respostas aos objetivos propostos e às hipóteses estabelecidas para a pesquisa 

 

Em relação ao objetivo geral da pesquisa, que foi de identificar quais estratégias de aprendizagem 

são mais utilizadas conforme a finalidade, os resultados obtidos demonstraram que os 

respondentes não distinguem suas estratégias para aprender em função das finalidades. As mais 

utilizadas são as seguintes, em ordem decrescente: busca por ajuda interpessoal, aplicação 

prática, reprodução, reflexão intrínseca, reflexão extrínseca e por último, aprendizagem formal e 

busca por material escrito, conforme apresentadas na figura 14. 

 

Com relação ao primeiro objetivo específico, que foi de comparar a frequência com que são 

utilizadas estratégias de componentes cognitivas e comportamentais, as estratégias mais aplicadas 

são comportamentais, respectivamente, busca por ajuda interpessoal e aplicação prática. O 

segundo objetivo específico foi comparar a frequência de utilização entre estratégias formais e 

informais de aprendizagem. Neste quesito a aprendizagem formal foi a menos aplicada, 

configurando todas as demais estratégias informais como mais frequentes na rotina profissional 

do público pesquisado. No terceiro objetivo específico, identificar para cada estratégia de 

aprendizagem, em qual finalidade ela tem sido mais utilizada, os resultados não demonstraram 

variação significativa, conforme resultados encontrados para o objetivo geral. 

 

Com relação às duas hipóteses estabelecidas para esta pesquisa: 

• H1: Para as finalidades 1, 2 e 3, as estratégias mais aplicadas são informais; 

• H2: Para a finalidade 4, a estratégia mais aplicada é a aprendizagem formal. 

 

Ambas as hipóteses não puderam ser confirmadas uma vez que os resultados encontrados 

demonstraram que não há diferença significativa entre as estratégias utilizadas em função das 

finalidades.  
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12.7 Estratégias de aprendizagem em função das variáveis demográficas 

 

Apenas como meio de complementar as análises anteriores, foi analisado se as estratégias de 

aprendizagem apresentavam relação com as variáveis demográficas.  Idades, tempo de empresa, 

gênero e nível de escolaridade não tiveram relação significante com as estratégias de 

aprendizagem. Em relação aos cargos, foram encontradas diferenças significantes no uso das 

estratégias de aprendizagem, que são apresentadas a seguir. 

• Aplicação prática apresentou diferenças significantes (p < 0,05) em função do cargo: 

conferente (n = 40) com mediana igual a 7, enquanto os demais cargos estavam entre 8 e 

9. 

• Reflexão extrínseca também apresentou diferenças significantes (p < 0,05) em função do 

cargo: operador de dinamômetro (n = 5) com mediana igual a 5, e os demais cargos entre 

6 e 8. 

 

A estratégia Consulta a material escrito, está apresentada na figura 15. 
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Figura 15 – Consulta a material escrito em função do cargo 

 
Nota: Conferente (n = 40), Ferramenteiro (n = 16), Montador (n = 76), Operador célula usinagem (n = 9), Operador 
CNC (n = 80), Operador Dinamômetro (n = 5), Operador produção (n =8), Operador logística (n = 167), Revisor 
veículos (n =14) e outros (n =48). 
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13 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos nesta pesquisa demonstraram que as estratégias de aprendizagem utilizadas 

por trabalhadores de uma linha de produção do ramo automotivo são as mesmas para as quatro 

finalidades apresentadas, ou seja, as práticas que proporcionam seu aprendizado, representadas 

pelas sete estratégias, não apresentaram variação significativa, seja para resolver um problema, 

executar uma nova tarefa, obter autonomia ou aumentar as chances na empresa. A partir desse 

resultado, pode-se concluir que os respondentes não distinguem suas estratégias para aprender em 

função de finalidades, aplicando-as independentemente dos motivos que cercam suas rotinas na 

empresa. 

 

O fato da ajuda interpessoal ser a estratégia mais utilizada pode ser explicado por ser um recurso 

que propicia ao trabalhador uma resposta prática e confiável, possibilitando tirar dúvidas 

rapidamente e de fácil compreensão da linguagem na comunicação. Esta prática também propicia 

a troca de informações em outros campos adjacentes ao trabalho junto a clientes, fornecedores, 

sindicatos e que não representam somente a essência das tarefas do cargo. 

 

Confirmando a descrição de Illeris (2004) o processo de interação social do indivíduo desenvolve 

um fluxo contínuo, impulsionando a aprendizagem por meio de opiniões, explicações, padrões de 

comportamento, percepções e impressões recebidas nas mais variadas formas. Outra explicação 

refere-se ao fato de muitas das atividades estarem ligadas a risco de acidentes, altos níveis de 

qualidade e problemas com meio ambiente, sendo assim, consultar colegas mais experientes ou o 

próprio chefe, proporciona ao empregado maior segurança na informação obtida por se tratar de 

uma referência prática sobre o que os demais executam. 

 

Adicionalmente, esta prática atende ainda à expectativa nas organizações de maior colaboração 

entre os indivíduos, reforçando tanto Leslie et al.(1998) quanto a afirmação de Coelho Jr. et al. 

(2011) de que, quando indivíduos percebem que seus chefes e colegas apoiam a aplicação de 

novas aprendizagens no trabalho, e entendem que tal aplicação é vantajosa, passam a ser mais 

proativos em comportamentos de transferência de aprendizagem. 
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Ainda dentre as estratégias mais utilizadas, aplicação prática e reprodução ficaram empatadas em 

segundo lugar e podem ser explicadas, respectivamente, pela natureza operacional das atividades 

e pela alta padronização dos processos executados. Ambientes com alto nível operacional de 

tarefas são caracterizados pela interação contínua do indivíduo com maquinários, peças e 

instrumentos que tornam a pessoa praticamente uma extensão do processo produtivo. Ao mesmo 

tempo, um alto nível de padronização requer que processos sejam executados da mesma forma e 

em conformidade com quesitos de qualidade, promovendo a estratégia reprodução como uma 

prática, até de certa forma, esperada aos empregados nesses cargos. 

 

A consulta a material escrito configurou-se como uma das últimas opções e pode ser explicada 

em virtude do próprio ambiente físico não proporcionar boas condições para esta estratégia. Alto 

nível de ruído, baixa luminosidade ou exposição ao sol em alguns locais, altas temperaturas, 

exposição constante a pó, óleo, reagentes químicos, entre outros, são comuns a estes 

profissionais. Uma segunda explicação refere-se às dúvidas que materiais escritos geram por 

apresentarem, por vezes, linguagem extremamente técnica e não serem didáticos o suficiente, 

dificultando a transposição do texto com a prática; além de não serem, muitas vezes, atualizados 

o suficiente para acompanhar as mudanças nas atividades. 

 

Uma terceira explicação plausível refere-se à distribuição do tempo dos empregados na empresa, 

a qual espera que os profissionais estejam o tempo todo disponíveis para a execução das 

atividades, tornando mais difícil estudar um material escrito, o que demanda mais tempo do que 

consultar outras pessoas. A aprendizagem formal também se apresentou como uma das 

estratégias menos utilizada. Tal resultado pode ter sido influenciado pelo fato da verba para 

cursos ter sido quase inteiramente cortada 24 meses antes de a pesquisa ocorrer. O nível de 

escolaridade (64% dos respondentes possuem 2º grau completo ou nível técnico) também pode 

estar relacionado com a aplicação menos frequente desta estratégia. 

 

O corte da verba foi um dos dois fatores constatados pelo autor que podem ter influenciado as 

respostas obtidas. Além da redução dos cursos, a pesquisa foi realizada logo após um programa 

de demissão voluntária, no qual cerca de 1.500 empregados foram desligados, gerando assim 

insegurança nos respondentes em oferecer informações sobre suas práticas individuais, mesmo 
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que tenha sido explicado a todos de que a pesquisa tinha fins acadêmicos, sem vínculo com a 

empresa. 

 

Mediante a constatação de que a ajuda interpessoal é a estratégia mais utilizada, uma 

recomendação para a empresa seria criar mais oportunidades de interação e comunicação entre 

esta categoria de empregados, possibilitando uma maior e melhor troca de informações, 

aprendizados e lições entre os mesmos. 

 

Algumas limitações desta pesquisa já foram citadas, por exemplo, o contexto em que a pesquisa 

foi realizada, após demissão de grande quantidade de funcionários, poderia ser minimizado por 

levantamentos (survey) futuros, de modo a ter uma perspectiva longitudinal do fenômeno. Outra 

limitação é a impossibilidade de generalizar os resultados para outros contextos, dada que a 

amostra, apesar de ser representativa (o perfil dos respondentes é semelhante ao perfil da 

população), a amostra não foi aleatória (respondeu quem quis). 

 

Conforme os resultados encontrados, as recomendações do autor para estudos futuros são as 

seguintes:  

1. Aplicar a mesma pesquisa durante um período sem restrições aos meios de aprendizagem 

formal (cursos) e distante de ondas de desligamento de empregados, desfazendo assim 

possíveis influências nas respostas obtidas; 

2. Aplicar uma pesquisa baseada no modelo aqui proposto e junto ao mesmo público, 

entretanto, utilizando-se metodologia qualitativa, para confirmar se, de fato, as estratégias 

utilizadas são as mesmas para todas as finalidades e para entender porque as estratégias 

são usadas da mesma forma independente da finalidade, avaliando ainda se há algum 

problema de mensuração neste modelo estudado ou se há algo no contexto desse tipo de 

trabalho que leva a esses resultados; 

3. Aplicar esta mesma pesquisa em profissionais com nível de escolaridade mais elevado e 

que atuam em outros ramos a fim de se comparar se as estratégias utilizadas são as 

mesmas. 

4. Analisar os itens eliminados na AFC e reescrevê-los para a aplicação de uma nova 

pesquisa quantitativa realizando novamente a validade de conteúdo. 



 

 

95

REFERÊNCIAS 

 
ANDERSEN, V.; ANDERSEN A. S. Learning Environment at Work: Dilemmas Facing 
Professional Employees. Human Resource Development Review. Roskilde, v.6, n. 2, p. 185-
207, jun. 2007. 
 
ANTONELLO, C. O processo de aprendizagem interníveis e o desenvolvimento de 
competências. RBGN, São Paulo, v.9, n.25, p.39-58, set./ dez., 2007. 
 
ANTONELLO, C. S.; GODOY, A. S. Aprendizagem organizacional e as raízes de sua 
polissemia. In: ANTONELLO, C. S.; GODOY, A. S. (org.) Aprendizagem organizacional no 
Brasil. Porto Alegre: Bookman, 2011. p. 31-50. 
 
ARAMO-IMMONEN, H.; KOSKINEN. K. U.; PORKKA P. L. The significance of formal 
training in project-based companies. International Journal of Managing Projects in Business. 
Pori, v. 4, n. 2, p. 257-273, 2011. 
 
BERG, S. A.; CHYUNG, S. Y. Factors that influence informal learning in the workplace. 
Journal of Workplace Learning. Idaho, v.20, n.4, p. 229-244, 2008. 
 
BRANDÃO, H. P.; BORGES-ANDRADE, J. E. Desenvolvimento e Validação de uma Escala de 
Estratégias de Aprendizagem no Trabalho. In: XXXIII Encontro da ANPAD EnANPAD. Anais... 
São Paulo, ANPAD, 2009, p. 1-16. 
 
BROWN, T. A. Confirmatory Factor Analisys for Applied Research. New York. NY. 
Guilford Press, 2006. 
 
CAMILLIS, P. K.; ANTONELLO, C. S. Um estudo sobre os processos de aprendizagem dos 
trabalhadores que não exercem função gerencial. RAM - REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO 
MACKENZIE, v. 11, n. 2, p. 1-39, São Paulo, mar-abr/2010.  
 
CAMILLIS, P. K. Os saberes no plural: um estudo acerca dos processos de aprendizagem de 
trabalhadores que não exercem um papel gerencial.  In: ANTONELLO, C. S.; GODOY, A. S. 
(org.) Aprendizagem organizacional no Brasil. Porto Alegre: Bookman, 2011. p.272-299. 
 
COELHO JR, F. A.; MOURÃO, L. Suporte à aprendizagem informal no trabalho: uma proposta 
de articulação conceitual. RAM - REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO MACKENZIE, v.12, 
n.6, p.1-31, São Paulo, nov-dez/2011. 
 
COHEN, J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. 2nd ed. New York: 
Psychology Press, 1988. 

CONLON, T. J. A review of informal learning literature, theory and implications for practice in 
developing global professional competence. Journal of European Industrial Training. 
Minnesota, v. 28, n.2/3/4, p. 283-295, 2003. 
 



 

 

96

CONTE, D. L. Estratégias de aprendizagem informal e a aprendizagem dos profissionais de 
enfermagem - um estudo correlacional em hospitais. São Paulo, 2011. 92p. Dissertação 
(Mestrado em Administração de Empresas). Programa de Pós-graduação em Administração de 
Empresas, Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
 
CROSS; J. Informal Learning: Rediscovering the natural pathways that inspire innovation 
and performance. San Francisco: Pfeiffer, 2007, p. 15-17. 
 
DE GRIP, A.; SMITS, W. What affects lifelong learning of scientists and engineers? 
International Journal of Manpower. Heerlen, v.33, n.5, p. 583-597, 2012. 
 
DIRANI, K. M. Professional training as a strategy for staff development. European Journal of 
Training and Development. Georgia, v. 36, n. 2/3, p. 158-178, 2011. 
 
DOWNING, D.; CLARK, J. Estatística aplicada. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 
 
EASTERBY-SMITH, M.; CROSSAN, M.; NICOLINI, D. Organizational learning: debates past, 
present and future. Journal of Management Studies. Malden, v. 37, n. 6, p. 783-796, set. 2000. 
 
EASTERBY-SMITH, M.; LYLES, M. Organizational Learning and Knowledge Management: 
agendas for future research. In: EASTERBY-SMITH, M., LYLES, M. A. (Ed.). The Blackwell 
handbook of organizational learning and knowledge management. Oxford: UK, Blackwell 
Publishing, 2003. p. 639-652. 
 
EASTERBY-SMITH, M.; BURGOYNE, J.; ARAUJO, L. Aprendizagem Organizacional e 
Organização de Aprendizagem. São Paulo: Atlas, 2001. p. 15-38. 
 
ELKJAER, B. Organizational learning: the ‘third way’. Management Learning, v. 35, n. 4, p. 
419-434, dez. 2004. 
 
FAUL, F; ERDFELDER, E.; LANG, A.; BUCHNER, A. G*Power 3: A flexible statistical power 
analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research 
Methods. v. 39, p. 175-191, 2007. 
  
GHERARDI, S.; NICOLINI, D. The Sociological Foundations of Organizational Learning. In: 
DIERKES, M. et al. (Org.) Handbook of Organizational Learning and Knowledge. Oxford: 
Oxford University Press, 2001. p. 35-60. 
 
HAIR JR., J. F.; ANDERSON, R. E.; TATHAM, R.L.; BLACK, W. C. Análise multivariada de 
dados. 5ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2005a, p.29-32. 
 
HAIR JR., J.F.; BABIN, B.; MONEY, A.H.; SAMOUEL, P. Fundamentos de métodos de 
pesquisa em Administração. Porto Alegre: Bookman, 2005b. p.197-203. 
 
HAIR JR., J. F.; HULT, G. T. M.; RINGLE, C. M.; SARSTEDT, M. A Primer on Partial Least 
Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 
Inc., 2014. 



 

 

97

HOLMAN, D.; EPITROPAKI, O.; FERNIE, S. Understanding learning strategies in the 
workplace: A Factor Analytic Investigation. Journal of Occupational and Organizational 
Psychology, v. 74, p. 675-681, 2001. 
 
HUANG, C. C.; JIANG, P. C. Exploring the psychological safety of R&D teams: An empirical 
analysis in Taiwan. Journal of Management & Organization. v. 18, p. 175–192, 2012. 
 
ILLERIS, K. A model for learning in working life. Journal of Workplace Learning, v.16, n.8, 
p. 431-441, 2004. 
 
ILLERIS, K. How we learn. Oxon: Routledge, 2007. p. 16-18. 
 
JAQUES, D.; SALMON, G. Learning in Groups. Oxon: UK, 2007. p. 66-67. 
 
JUNIOR, F. A. C.; MOURÃO, L. Suporte à aprendizagem informal no trabalho: uma proposta de 
articulação conceitual. RAM - Revista de Administração Mackenzie, v. 12, n. 6, São Paulo, 
nov./dez. 2011. 
 
KIM, D. H. The Link Between Individual and Organizational Learning. Sloan Management 
Review, v. 35, n. 1, p. 37-50, 1993. 
 
KNOWLES, M. S.; III HOLTON, E. F.; SWANSON, R. A. The Adult Learner: The definitive 
classic in adult education and human resource development. 6 ed. San Diego: Elsevier, 2005. 
 
KOCK, H.; ELLSTRÖM, P. Formal and integrated strategies for competence development 
in SMEs. Journal of European Industrial Training. Linköping, v. 35, n. 1, p. 71-88, 2010. 
 
LESLIE, B.; ARING, M. K.; BRAND, B. Informal learning: The new frontier of employee and 
organizational development. Economic Development Review, v. 15, n. 4, p. 12-18, 1998. 
 
LOHMAN, M. C.; A Survey of Factors Influencing the Engagement of Two Professional Groups 
in Informal Workplace Learning Activities. Human resource development quarterly, v. 16, n. 
4, p.501-527, 2005. 
 
MALCOLM, J.; HADKINSON, P. ; COLLEY, H. The interrelationships between informal and 
formal learning. Journal of Workplace Learning, v. 15, n. 7/8, p. 313-318, 2003. 
 
MALHOTRA, N.K. Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada. Porto Alegre: 
Bookman, 2001. 
 
MARSICK, V. J.; WATKINS, K. E. Informal and Incidental Learning. New Directions for 
Adult and Continuing Education, v.89, p. 25-34, 2001. 
 
MARSICK, V.J.; WATKINS, K.E. Demonstrating the Value of na Organization’s Learning 
Culture: The Dimensions of the Learning Organization Questionnaire. Advances in Developing 
Human Resources, v.5, n.2, p.132-151, 2003. 
 



 

 

98

MERRIAM, S. B. Andragogy and Self-Directed Learning: Pillars of Adult Learning Theory. 
New Directions for Adult and Continuing Education, v.89, p. 3-13, 2001. 
 
PANTOJA, M. J. Estratégias de Aprendizagem no Trabalho e Percepções de Suporte à 
Aprendizagem Contínua - uma análise multinível, 2004. 211p. Tese (Doutorado em 
Psicologia). Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade de Brasília. Brasília. 
 
PANTOJA, M. J.; BORGES-ANDRADE, J. E. Estratégias de Aprendizagem no Trabalho em 
Diferentes Ocupações Profissionais. RAC-Eletrônica, Curitiba, v. 3, n. 1, art. 3, p. 41-62, 
jan./abr. 2009. 
 
REIS, D. A. Estrutura de Organização e Comportamento de Aprendizagem. Revista de 
Administração de Empresas. Rio de Janeiro. v. 15, p. 7-16, mar./abr. 1975. 
 
RINGLE, C.M.; WENDE, S.; WILL, S. SmartPLS 2.0 (M3) Beta. Hamburg, 2005. Disponível 
em: <http://www.smartpls.de>. Acesso em 01/08/2014. 

SESSA, V. I.; LONDON, M. Interventions to stimulate group learning in Organizations. Journal 
of Management Development. v. 27, n. 6, p. 554-573, 2008. 
 
SVENSSON, L.; ELLSTRÖM, P.; ABERG, C. Integrating formal and informal learning at work. 
Journal of Workplace Learning. v.16, n.8, p.479-491, 2004. 

TAKAHASHI, C. Y. Oportunidades de Aprendizagem em Nível Grupal – um estudo de caso 
em uma instituição educacional. São Paulo, 2007. Dissertação (Mestrado em Administração de 
Empresas). Programa de Pós-graduação em Administração de Empresas, Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 
 
THOMAS, H.; QIU, T. Work-related continuing education and training: participation and 
effectiveness. Journal of Workplace Learning.  Birmingham, v. 24, n. 3, p. 157-176, 2011. 
 
VELADA, R.; CAETANO, A. Training transfer: the mediating role of perception of learning. 
Journal of European Industrial Training. Lisboa, v. 31, n. 4, p. 283-296, 2007. 
 
WARR, P.; DOWNING, J. Learning strategies, learning anxiety and Knowledge acquisition. 
British Journal of Psychology, v.91, p.311-333, 2000. 
 
 



 

 

99

APÊNDICE - A - QUESTIONÁRIO 

 

Figura 16: Primeira página do instrumento: Apresentação e instruções aos respondentes 
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Itens do questionário 

 

Cada questionário foi iniciado com uma das quatro finalidades: 

1. Para resolver um problema que surge no meu trabalho, eu...: 

2. Para executar uma nova tarefa, eu...: 

3. Para obter autonomia e não depender dos outros, eu...: 

4. Para aumentar minhas chances de crescimento na empresa, eu...: 

 

Os itens foram apresentados e adaptados como uma continuidade de cada finalidade. A 

distribuição foi aleatória nos quatro tipos de questionário conforme a seguir: 

 

Para resolver um problema que surge no meu trabalho, eu...: 

1 ...pratico meus conhecimentos adquiridos. 

2 ...penso em como o problema está relacionado com o negócio e a estratégia da organização. 

3 ...repito uma solução que vi em outro problema similar. 

4 ...procuro algum curso interno oferecido pela empresa que forneça o aprendizado específico 

que preciso. 

5 ...procuro aprender com meu superior/chefe. 

6 ...busco informações em desenhos de projeto, guias, manuais, entre outros. 

7 ...procuro compreender como novos conhecimentos e habilidades podem ser integrados. 

8 ...coloco em prática os conhecimentos adquiridos no ambiente de trabalho. 

9 ...repito mentalmente informações e conhecimentos já adquiridos.  

10 ...tento conhecer como problema está relacionado com as diferentes áreas da organização. 

11 ...busco ajuda de meus colegas para obter informações mais detalhadas e para tirar dúvidas. 

12 ...utilizo instruções, normas e procedimentos que memorizei. 

13 ...associo novas informações e conhecimentos à solução do problema. 

14...estudo documentos e/ou materiais relacionados ao meu trabalho. 

15 ...relaciono a solução do problema com os valores da organização. 

16 ...procuro compreender o máximo possível cada uma das partes que compõem a solução do 

problema. 

17 ...testo novos conhecimentos aplicando-os na prática. 



 

 

101

18 ...repito ações até encontrar a solução do problema. 

19 ...tento compreender como as diferentes áreas da organização influenciam o problema. 

20 ...tento conhecê-lo melhor através de uma análise crítica. 

21 ...leio instruções, artigos técnicos e/ou normas da empresa. 

22 ...executo os procedimentos da mesma forma que os outros fazem. 

23 ...participo de treinamentos que aumentam meu conhecimento e melhoram meu desempenho. 

24 ...tiro dúvidas com colegas mais experientes e/ou especialistas no assunto. 

25 ...procuro conhecer como o problema está relacionado aos resultados obtidos nas diferentes 

áreas da organização. 

26 ...aplico novos conhecimentos e habilidades. 

27 ...busco ajuda em manuais técnicos e na legislação vigente.  

28 ...procuro entender como o problema afeta o desempenho nas outras áreas. 

29 ...leio livros, manuais, apostilas e/ou documentos que complementam meu conhecimento. 

30 ...participo de programas para desenvolver novas habilidades. 

31 ...aplico o mesmo procedimento adotado por outras pessoas sem questionamento. 

32 ...busco entender como as diferentes partes do problema estão relacionadas entre si. 

33 ...consulto catálogos referentes às novas tecnologias e/ou procedimentos de parceiros ou de 

outras áreas. 

34...busco trocar informações e conhecimentos com outras pessoas. 

35 ...aplico novos conhecimentos à prática, ao invés de ler ou pedir orientação para outras 

pessoas. 

36 ...busco programas que aumentem minha capacitação e formação. 

 

Para executar uma nova tarefa, eu...: 

1 ...pratico meus conhecimentos adquiridos. 

2 ...penso em como a tarefa está relacionada com o negócio e a estratégia da organização. 

3 ...repito uma solução que executei em outra tarefa. 

4 ...procuro algum curso interno oferecido pela empresa que forneça o aprendizado específico 

que preciso. 

5 ...procuro aprender com meu superior/chefe. 

6 ...busco informações em desenhos de projeto, guias, manuais, entre outros. 



 

 

102

7 ...compreendo como novos conhecimentos e habilidades podem ser integrados à tarefa. 

8 ...coloco em prática os conhecimentos adquiridos no ambiente de trabalho. 

9 ...repito mentalmente informações e conhecimentos já adquiridos.  

10 ...tento conhecer como as diferentes áreas da organização estão relacionadas entre si. 

11 ...busco ajuda de meus colegas para obter informações mais detalhadas e para tirar dúvidas. 

12 ...utilizo instruções, normas e procedimentos que memorizei. 

13 ...associo novas informações e conhecimentos às minhas atividades. 

14 ...estudo documentos e/ou materiais relacionados à nova tarefa. 

15 ...relaciono a contribuição da tarefa com os valores da organização. 

16 ...compreendo o máximo possível cada uma das partes que compõem a tarefa. 

17 ...testo novos conhecimentos aplicando-os na prática. 

18 ...repito ações até a execução correta da tarefa. 

19 ...tento compreender como as diferentes áreas da organização influenciam esta tarefa. 

20 ...tento conhecê-la melhor através de uma análise crítica. 

21 ...leio instruções, artigos técnicos e/ou normas da empresa. 

22 ...executo da mesma forma que os outros fazem. 

23 ...participo de treinamentos que aumentam meu conhecimento e melhoram meu desempenho. 

24 ...tiro dúvidas com colegas mais experientes e/ou especialistas no assunto. 

25 ...procuro conhecer como a tarefa está relacionada aos resultados obtidos nas diferentes áreas 

da organização. 

26 ...aplico novos conhecimentos e habilidades no meu dia a dia de trabalho. 

27 ...busco ajuda em manuais técnicos e na legislação vigente.  

28 ...procuro entender como o desempenho nas outras áreas poderia ser melhorado. 

29 ...leio livros, manuais, apostilas e/ou documentos que complementam meu conhecimento. 

30 ...participo de programas para desenvolver novas habilidades. 

31 ...aplico o mesmo procedimento adotado por outras pessoas sem questionamento. 

32 ...busco entender como as diferentes partes da tarefa estão relacionadas entre si. 

33 ...consulto catálogos referentes às novas tecnologias e/ou procedimentos de parceiros ou de 

outras áreas. 

34 ...busco trocar informações e conhecimentos com outras pessoas. 
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35 ...aplico novos conhecimentos à prática, ao invés de ler ou pedir orientação para outras 

pessoas. 

36 ...busco programas que aumentem minha capacitação e formação. 

 

Para obter autonomia e não depender dos outros, eu...: 

1 ...pratico meus conhecimentos adquiridos. 

2 ...penso em como meu trabalho está relacionado com o negócio e a estratégia da organização. 

3 ...repito em minha atividade uma solução que vi em outro caso similar. 

4 ...procuro algum curso interno oferecido pela empresa que forneça o aprendizado específico 

que preciso. 

5 ...procuro aprender com meu superior/chefe. 

6 ...busco informações em desenhos de projeto, guias, manuais, entre outros. 

7 ...compreendo como novos conhecimentos e habilidades podem ser integrados ao meu trabalho. 

8 ...coloco em prática os conhecimentos adquiridos no ambiente de trabalho. 

9 ...repito mentalmente informações e conhecimentos adquiridos no meu trabalho. 

10 ...tento conhecer como as diferentes áreas da organização estão relacionadas entre si. 

11 ...busco ajuda de meus colegas para obter informações mais detalhadas e para tirar dúvidas. 

12 ...utilizo instruções, normas e procedimentos que memorizei. 

13 ...associo novas informações e conhecimentos às minhas atividades. 

14 ...estudo documentos e/ou materiais relacionados ao meu trabalho. 

15 ...relaciono a contribuição do meu trabalho com os valores da organização. 

16 ...compreendo o máximo possível cada uma das partes que compõem meu trabalho. 

17 ...testo novos conhecimentos aplicando-os na prática. 

18 ...repito ações até a execução correta do trabalho. 

19 ...tento compreender como as diferentes áreas da organização influenciam em meu trabalho. 

20 ...conheço melhor meu trabalho através de uma análise crítica. 

21 ...leio instruções, artigos técnicos e/ou normas da empresa. 

22 ...executo meu trabalho da mesma forma que os outros fazem. 

23...participo de treinamentos que aumentam meu conhecimento e melhoram meu desempenho. 

24 ...tiro dúvidas com colegas mais experientes e/ou especialistas no assunto. 
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25 ...procuro conhecer como meu trabalho está relacionado aos resultados obtidos nas diferentes 

áreas da organização. 

26 ...aplico novos conhecimentos e habilidades no meu dia a dia de trabalho. 

27 ...busco ajuda em manuais técnicos e na legislação vigente.  

28 ...procuro entender como o desempenho nas outras áreas poderia ser melhorado. 

29 ...leio livros, manuais, apostilas e/ou documentos que complementam meu conhecimento. 

30 ...participo de programas para desenvolver novas habilidades. 

31 ...aplico o mesmo procedimento adotado por outras pessoas sem questionamento. 

32 ...entendo como as diferentes partes do meu trabalho estão relacionadas entre si. 

33 ...consulto catálogos referentes às novas tecnologias e/ou procedimentos de parceiros ou de 

outras áreas. 

34 ...busco trocar informações e conhecimentos com outras pessoas. 

35 ...aplico novos conhecimentos à prática, ao invés de ler ou pedir orientação para outras 

pessoas. 

36 ...busco programas que aumentem minha capacitação e formação. 

 

Para aumentar minhas chances de crescimento na empresa, eu...: 

1 ...pratico meus conhecimentos adquiridos. 

2 ...penso em como meu trabalho está relacionado com o negócio e a estratégia da organização. 

3 ...repito em minha atividade uma solução que vi em outro caso similar. 

4 ...procuro algum curso interno oferecido pela empresa que forneça o aprendizado específico 

que preciso. 

5 ...procuro aprender com meu superior/chefe. 

6 ...busco informações em desenhos de projeto, guias, manuais, entre outros. 

7 ...compreendo como novos conhecimentos e habilidades podem ser integrados ao meu trabalho. 

8 ...coloco em prática os conhecimentos adquiridos no ambiente de trabalho. 

9 ...repito mentalmente informações e conhecimentos adquiridos no meu trabalho. 

10 ...tento conhecer como as diferentes áreas da organização estão relacionadas entre si. 

11 ...busco ajuda de meus colegas para obter informações mais detalhadas e para tirar dúvidas. 

12 ...utilizo instruções, normas e procedimentos que memorizei. 

13 ...associo novas informações e conhecimentos às minhas atividades. 



 

 

105

14 ...estudo documentos e/ou materiais relacionados ao meu trabalho. 

15 ...relaciono a contribuição do meu trabalho com os valores da organização. 

16 ...compreendo o máximo possível cada uma das partes que compõem meu trabalho. 

17 ...testo novos conhecimentos aplicando-os na prática. 

18 ...repito ações até a execução correta do trabalho. 

19 ...tento compreender como as diferentes áreas da organização influenciam meu trabalho. 

20 ...conheço melhor meu trabalho através de uma análise crítica. 

21 ...leio instruções, artigos técnicos e/ou normas da empresa. 

22 ...executo meu trabalho da mesma forma que os outros fazem. 

23 ...participo de treinamentos que aumentam meu conhecimento e melhoram meu desempenho. 

24 ...tiro dúvidas com colegas mais experientes e/ou especialistas no assunto. 

25 ...procuro conhecer como meu trabalho está relacionado aos resultados obtidos nas diferentes 

áreas da organização. 

26 ...aplico novos conhecimentos e habilidades no meu dia a dia de trabalho. 

27 ...busco ajuda em manuais técnicos e na legislação vigente.  

28 ...procuro entender como o desempenho nas outras áreas poderia ser melhorado. 

29 ...leio livros, manuais, apostilas e/ou documentos que complementam meu conhecimento. 

30 ...participo de programas para desenvolver novas habilidades. 

31 ...aplico o mesmo procedimento adotado por outras pessoas sem questionamento. 

32 ...entendo como as diferentes partes do meu trabalho estão relacionadas entre si. 

33 ...consulto catálogos referentes às novas tecnologias e/ou procedimentos de parceiros ou de 

outras áreas. 

34 ...busco trocar informações e conhecimentos com outras pessoas. 

35 ...aplico novos conhecimentos à prática, ao invés de ler ou pedir orientação para outras 

pessoas. 

36 ...busco programas que aumentem minha capacitação e formação. 
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Figura 17: Dados demográficos do questionário 
 

 
Fonte: o autor. 
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APÊNDICE - B - CONSTRUTOS, ITENS E REFERÊNCIAS 

Construto Nº Itens aplicados por Conte (2010) Nº Itens adaptados para esta pesquisa Referência

1

Aprendo a melhorar a qualidade do meu 

trabalho, aplicando novos conhecimentos e 

habilidade.

1 ...aplico novos conhecimentos e habilidades.

2

Busco aprender aplicando novos 

conhecimentos à prática, ao invés de ler ou 

pedir orientação para outras pessoas.

2

...aplico novos conhecimentos à prática, ao 

invés de ler ou pedir orientação para outras 

pessoas.

3
Para aprender preciso praticar os novos 

conhecimentos adquiridos.
3

...coloco em prática os conhecimentos 

adquiridos no ambiente de trabalho.

4

Aplicar os conhecimentos adquiridos é 

fundamental para melhorar minha prática 

profissional

4 ...pratico novos conhecimentos adquiridos.

5
Testo novos conhecimentos aplicando-os na 

prática do meu trabalho.
5

...testo novos conhecimentos aplicando-os 

na prática.

6

Coloco em prática os conhecimentos 

adquiridos no ambiente de trabalho para 

melhorar meu desempenho

Item não aplicado

7

Busco ajuda de meus colegas quando 

necessito de informações mais detalhadas 

sobre o trabalho.

6
...busco ajuda de meus colegas para obter 

informações mais detalhadas.

8

Consulto meus colegas de trabalho mais 

experientes, quando tenho dúvidas sobre 

algum assunto relacionado ao meu trabalho.

7 ...tiro dúvidas com colegas mais experientes.

9
Juntamente com meus colegas de trabalho, 

busco trocar informações e conhecimentos.
8

...busco trocar informações e conhecimentos 

com meus colegas.

10
Peço ajuda aos meus colegas, quando 

necessito aprender algo sobre meu trabalho.
9 ...peço ajuda aos meus colegas.

Aplicação 

prática

Busca por 

ajuda 

interpessoal

Illeris (2004);

Kock et al. 

(2010);

Gherardi e 

Nicolini (2001);

Elkajer (2007).

Marsick e 

Watkins 

(2001);

Aramo-

Immonen et al. 

(2011).

 
 

Nota 1: O item 6 aplicado por Conte (2011) não foi adaptado para utilização nesta pesquisa pois ficaria idêntica ao 
item 4, conforme modelo de adaptação adotado. 
Nota 2: Os itens apresentados neste Apêndice B como “adaptados” foram modificados após a qualificação conforme 
recomendação da banca. Os itens apresentados no Apêndice A constituem a versão final aplicada na pesquisa. 
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Construto Nº Itens aplicados por Conte (2010) Nº Itens adaptados para esta pesquisa Referência

11

Consultando catálogos referentes às novas 

tecnologias e procedimentos, junto aos 

fornecedores ou via Internet, busco conhecer 

melhor meu trabalho.

10

...consulto catálogos referentes às novas 

tecnologias e procedimentos, junto aos 

fornecedores ou via Internet.

12

Lendo e buscando localizar instruções e 

artigos técnicos e normas das organizações 

concorrentes, aprendo em meu trabalho.

11
...leio instruções, artigos técnicos e normas 

das organizações concorrentes.

13

Localizando e estudando documentos ou 

materiais importantes sobre um assunto, 

procuro conhecer melhor meu trabalho.

12
...estudo documentos ou materiais 

importantes sobre o assunto.

14

Para melhor execução do meu trabalho, 

busco ajuda em manuais técnicos e na 

legislação vigente. 

13
...busco ajuda em manuais técnicos e na 

legislação vigente. 

15

Preencho as falhas do meu conhecimento no 

trabalho buscando livros, manuais, apostilas 

e documentos.

14

...busco livros, manuais, apostilas e 

documentos para complementar meu 

conhecimento.

16

Visando obter informações mais atualizadas 

à execução do meu trabalho, busco ajuda na 

internet.

15
...busco ajuda na internet, para obter 

informações mais atualizadas.

Illeris (2004);

Marsick e 

Watkins 

(2001).

Consulta a 

material 

escrito
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Construto Nº Itens aplicados por Conte (2010) Nº Itens adaptados para esta pesquisa Referência

17

Busco relacionar a execução do meu 

trabalho aos valores adotados na 

organização.

16
...busco relacionar sua execução com os 

valores adotados na organização.

18

Procuro conhecer como o meu trabalho está 

relacionado aos resultados obtidos nas 

diferentes áreas da organização.

17

...procuro conhecer como o problema está 

relacionado aos resultados obtidos nas 

diferentes áreas da organização.

19

Procuro entender como o desempenho das 

diferentes áreas da organização poderia ser 

melhorado.

18

...procuro entender como o desempenho 

das diferentes áreas da organização poderia 

ser melhorado.

20

Quando faço o meu trabalho, penso em 

como ele está relacionado ao negócio e 

estratégia da organização.

19
...penso em como ele está relacionado ao 

negócio e estratégia da organização.

21

Tento compreender como os resultados 

obtidos nas diferentes áreas da organização 

influenciam a execução do meu trabalho.

20

...tento compreender como os resultados 

obtidos nas diferentes áreas da organização 

influenciam o problema.

22
Tento conhecer como as diferentes áreas da 

organização estão relacionadas entre si.
21

...tento conhecer como as diferentes áreas 

da organização estão relacionadas entre si.

23
Através da análise crítica da execução do 

meu trabalho, tento conhecê-lo melhor. 
22

...tento conhecê-lo melhor através de uma 

análise crítica.

24

Busco associar novas informações e 

conhecimentos às minhas atividades de de 

trabalho.

23
...busco associar novas informações e 

conhecimentos às minhas atividades.

25
Busco entender como as diferentes partes 

do meu trabalho estão relacionadas entre si.
24

...busco entender como as diferentes partes 

estão relacionadas entre si.

26

Procuro compreender como novos 

conhecimentos e habilidades podem ser 

integrados ao meu trabalho.

25

...procuro compreender como novos 

conhecimentos e habilidades podem ser 

integrados.

27

Procuro compreender o máximo possível de 

cada uma das partes que compõe o meu 

trabalho

26
...procuro compreender o máximo possível 

de cada uma das partes.

Reflexão 

Extrínseca

Reflexão 

Intrínseca

Gherardi e 

Nicolini (2001);

Marsick e 

Watkins 

(2001);

Leslie et al. 

(1998);

Berg (2008);

Lohman 

(2005);

Merriam 

(2001);

Knowles 

(2005).
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Construto Nº Itens aplicados por Conte (2010) Nº Itens adaptados para esta pesquisa Referência

28 Executo meu trabalho no “piloto automático”. 27
...repito ações automaticamente até a 

execução correta do trabalho.

29
Executo meu trabalho sem saber 

precisamente quais são seus objetivos.
28

...tento usar o mesmo procedimento 

aplicado por outras pessoas.

30

Executo minhas atividades repetindo 

automaticamente ações rotineiras de 

trabalho.

29
...busco utilizar instruções, normas e 

procedimentos que memorizei.

31
Faço meu trabalho sem pensar muito sobre 

ele.
30 ...repito uma solução que vi em outro caso.

32

Meu trabalho é realizado sem que eu faça 

críticas ou questionamentos às normas e/ou 

procedimentos adotados para sua execução. 

31
...executo as tarefas conforme o padrão 

vigente.

33
Realizo minhas atividades sem saber para 

que elas são necessárias.
32

...procuro repetir mentalmente informações e 

conhecimentos recém-adquiridos. 

33
Busco programas de capacitação e 

formação.

34
Participo de programas para desenvolver 

novas habilidades.

35

Participo de treinamentos que aumentam 

meu conhecimento e melhoram meu 

desempenho.

36
Procuro algum curso que forneça o 

aprendizado necessário.

Aramo-

Immonen et al. 

(2011);

Illeris (2004);

Marsick e 

Watkins 

(2001).

Não aplicado
Participação 

em cursos

Dirani (2011);

Velada e 

Caetano 

(2007);

Ellström et al. 

(2004);

De Grip et al. 

(2012);

Kock et al. 

(2010);

Malcolm, 

Hodkinson e 

Colley (2003).

Reprodução
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APÊNDICE - C - COMPARAÇÃO DOS CONSTRUTOS EM 

TRABALHOS ANTERIORES 

Tabela 12: Comparação do construto “Aplicação Prática” em trabalhos anteriores 

Warr e Downing 
(2000)

Holman et al. 

(2001)
 Pantoja
(2004)

Brandão et al. 
(2009)

Conte
(2010)

CONCEITO DESCRITO 
NO ARTIGO

ITENS APLICADOS
ASPECTOS DE 

CONTEÚDO DAS 
ENTREVISTAS

CONCEITO DESCRITO 
NO ARTIGO

ITENS APLICADOS

APLICAÇÃO 
PRÁTICA: 
Procedimentos para 
melhorar o 
conhecimento pela 
prática. Envolve 
melhoria do 
conhecimento pela 
atividade prática ao 
invés da:  atividade 
mental, interação com 
outras pessoas ou em 
material escrito.

APLICAÇÃO 
PRÁTICA:
1. Ao invés de passar 
meu tempo lendo ou 
pedindo ajuda a 
outros, eu tento 
entender algo melhor 
realizando na prática.
2. Eu experimento 
coisas novas pela sua 
aplicação na prática.
3. Eu realizo ações 
práticas  para me 
ajudar a aprender.

APLICAÇÃO 
PRÁTICA:
Execução e prática 
dos novos 
conhecimentos
Experimentação 
gradual durante o 
desenvolvimento do 
trabalho.
Incorporação das 
novas informações, 
na prática do 
trabalho.
Integração dos 
conhecimentos, nos 
procedimentos 
práticos.
Tentativa e erro.

APLICAÇÃO 
PRÁTICA:
Experimentação, 
tentativa de colocar 
em prática os 
próprios
conhecimentos 
enquanto aprende.

APLICAÇÃO 
PRÁTICA:
1. Aprendo a melhorar 
a qualidade do meu 
trabalho, aplicando 
novos conhecimentos 
e habilidade.
2. Busco aprender 
aplicando novos 
conhecimentos à 
prática, ao invés de ler 
ou pedir orientação 
para outras pessoas.
3. Para aprender 
preciso praticar os 
novos conhecimentos 
adquiridos.
4. Aplicar os 
conhecimentos 
adquiridos é 
fundamental para 
melhorar minha 
prática profissional.
5. Testo novos 
conhecimentos 
aplicando-os na 
prática do meu 
trabalho.
Coloco em prática os 
conhecimentos 
adquiridos no 
ambiente de trabalho 
para melhorar meu 
desempenho.

 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Warr e Downing (2000, p. 313); Holman et al. (2001, p. 677); Pantoja (2004, 

p. 97); Brandão et al. (2009, p. 4) e Conte (2011, p. 83-85). 
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Tabela 13: Comparação do construto “Reflexão Extrínseca” em trabalhos 

anteriores

Warr e Downing 
(2000)

Holman et al. 

(2001)
 Pantoja
(2004)

Brandão et al. 
(2009)

Conte
(2010)

CONCEITO DESCRITO 
NO ARTIGO

ITENS APLICADOS
ASPECTOS DE 

CONTEÚDO DAS 
ENTREVISTAS

CONCEITO DESCRITO 
NO ARTIGO

ITENS APLICADOS

ORGANIZAÇÃO 
(ORGANIZATION): 
Procedimentos que 
identificam peças 
chave para criar 
estruturas mentais 
que agrupam e 
interrelacionam 
elementos a serem 
aprendidos. Vai além 
do ENSAIO pois 
impõe alguma 
organização do 
material.

REFLEXÃO 
EXTRÍNSECA: 
1.Eu penso 
frequentemente como 
meu trabalho se 
encaixa em uma visão 
macro do todo.
2. Eu tento pensar 
como as diferentes 
partes do meu 
trabalho se encaixam.
3. Eu tento pensar em 
como meu trabalho se 
relaciona com o dos 
outros.

REFLEXÃO 
EXTRÍNSECA: 
Relação entre 
atividades, estratégias 
e negócio da 
organização.
Relação entre valores 
organizacionais e o 
trabalho.
Relação entre as 
atividades e o 
atendimento das 
expectativas do 
cliente.
Relação entre meu 
trabalho e aquele das 
diferentes áreas da 
empresa.
Relação entre os 
resultados das 
diferentes áreas da 
organização e o 
trabalho.
Relação entre o 
desempenho das 
diferentes áreas da 
organização e o 
trabalho.
Conexão do trabalho 
com a visão 
estratégica da 
organização 
(concepções, 
direcionamento e 
posturas).

REFLEXÃO 
EXTRÍNSECA: 
Reflexão sobre 
relações entre o 
trabalho e diferentes 
aspectos
da organização.

REFLEXÃO 
EXTRÍNSECA: 
1. Busco relacionar a 
execução do meu 
trabalho aos valores 
adotados na 
organização.
2. Procuro conhecer 
como o meu trabalho 
está relacionado aos 
resultados obtidos nas 
diferentes áreas da 
organização.
3. Procuro entender 
como o desempenho 
das diferentes áreas da 
organização poderia ser 
melhorado.
4. Quando faço o meu 
trabalho, penso em 
como ele está 
relacionado ao negócio 
e estratégia da 
organização.
5. Tento compreender 
como os resultados 
obtidos nas diferentes 
áreas da organização 
influenciam a execução 
do meu trabalho.
6. Tento conhecer como 
as diferentes áreas da 
organização estão 
relacionadas entre si.

 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Warr e Downing (2000, p. 312); Holman et al. (2001, p. 677); Pantoja (2004, 

p. 96); Brandão et al. (2009, p. 4) e Conte (2011, p. 83-85). 
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Tabela 14: Comparação do construto “Reflexão Intrínseca” em trabalhos anteriores 

Warr e Downing 
(2000)

Holman et al. 

(2001)
 Pantoja
(2004)

Brandão et al. 
(2009)

Conte
(2010)

CONCEITO DESCRITO 
NO ARTIGO

ITENS APLICADOS
ASPECTOS DE 

CONTEÚDO DAS 
ENTREVISTAS

CONCEITO DESCRITO 
NO ARTIGO

ITENS APLICADOS

ELABORAÇÃO 
(ELABORATION): 
Procedimentos que 
examinam 
implicações e fazem 
conexões mentais 
entre o material a ser 
aprendido e o 
conhecimento 
existente. Vai além 
da ORGANIZAÇÃO 
por melhorar a 
compreensão ao 
alterar a forma como 
o material é visto no 
contexto da 
informação.

REFLEXÃO 
INTRÍNSECA:
1. Eu tento 
desenvolver uma 
ideia geral sobre 
como os diferentes 
aspectos do meu 
trabalho se encaixam.
2. Eu penso sobre 
quais são os pontos 
principais do meu 
trabalho e quais são 
menos importantes.
3. Eu geralmente 
tento entender como 
novas informações se 
encaixam no meu 
trabalho.
4. Eu penso sobre 
novas informações e 
suas implicações para 
meu trabalho ao invés 
de simplesmente me 
concentrar em fatos 
dados.
5. Para entender 
como algo funciona 
melhor, eu penso 
sobre como o 
trabalho faz mais 
sentido em relação ao 
que eu já sei.

REFLEXÃO 
INTRÍNSECA:
Conhecimento das 
diferentes partes do 
trabalho.Entendiment
o de “como” o 
trabalho é executado.
Conhecimento dos 
procedimentos e 
rotinas específicos do 
processo de trabalho.
Conhecimento de 
todas as atividades 
envolvidas na 
execução do trabalho.
Compreensão de 
como as partes do 
trabalho estão 
conectadas entre si.
Associação de novas 
informações aos 
eventos rotineiros do 
trabalho.

REFLEXÃO 
INTRÍNSECA:
Reflexão sobre 
relações entre partes 
componentes do 
trabalho.

REFLEXÃO 
INTRÍNSECA:
1. Através da análise 
crítica da execução do 
meu trabalho, tento 
conhecê-lo melhor. 
2. Busco associar 
novas informações e 
conhecimentos às 
minhas atividades de 
de trabalho.
3. Busco entender 
como as diferentes 
partes do meu 
trabalho estão 
relacionadas entre si.
4. Procuro 
compreender como 
novos conhecimentos 
e habilidades podem 
ser integrados ao meu 
trabalho.
5. Procuro 
compreender o 
máximo possível de 
cada uma das partes 
que compõe o meu 
trabalho.

 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Warr e Downing (2000, p. 312); Holman et al. (2001, p. 677); Pantoja (2004, 

p. 96); Brandão et al. (2009, p. 4) e Conte (2011, p. 83-85). 
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Tabela 15: Comparação do construto “Busca por ajuda em material escrito” em trabalhos 

anteriores 

Warr e Downing 
(2000)

Holman et al. 

(2001)
 Pantoja
(2004)

Brandão et al. 
(2009)

Conte
(2010)

CONCEITO DESCRITO 
NO ARTIGO

ITENS APLICADOS
ASPECTOS DE 

CONTEÚDO DAS 
ENTREVISTAS

CONCEITO DESCRITO 
NO ARTIGO

ITENS APLICADOS

BUSCA POR AJUDA 
EM MATERIAL 
ESCRITO:
1. Consultando catálogos 
referentes às novas 
tecnologias e 
procedimentos, junto aos 
fornecedores ou via 
Internet, busco conhecer 
melhor meu trabalho.
2. Lendo e buscando 
localizar instruções e 
artigos técnicos e normas 
das organizações 
concorrentes, aprendo em 
meu trabalho.
3. Localizando e 
estudando documentos 
ou materiais importantes 
sobre um assunto, 
procuro conhecer melhor 
meu trabalho.
4. Para melhor execução 
do meu trabalho, busco 
ajuda em manuais 
técnicos e na legislação 
vigente. 
5. Preencho as falhas do 
meu conhecimento no 
trabalho buscando livros, 
manuais, apostilas e 
documentos.
6. Visando obter 
informações mais 
atualizadas à execução 
do meu trabalho, busco 
ajuda na internet.

BUSCA POR 
AJUDA EM 
MATERIAL 
ESCRITO:
Pesquisa e 
localização de 
informações em
documentos, 
manuais, livros e 
outras fontes não-
sociais.

BUSCA POR 
AJUDA EM 
MATERIAL 
ESCRITO:
Leitura da legislação 
vigente;
Consulta a livros e 
revistas técnicas.
Consulta aos arquivos 
da organização.
Utilização de banco 
de dados 
compartilhados.
Consulta aos manuais 
de normas e 
procedimentos 
técnicos.
Busca de ajuda na 
Internet em páginas 
universitárias.
Elaboração de 
manuais detalhando 
os passos para a 
execução do trabalho.
Leitura de instruções 
técnicas em normas 
de concorrentes.
Consulta a catálogos 
de fornecedores.

BUSCA POR 
AJUDA EM 
MATERIAL 
ESCRITO:
1. Quando estou 
inseguro sobre algo, 
procuro saber.
2. Eu tento entender 
algo melhor 
localizando e 
estudando 
documentos 
relevantes.
3. Eu preencho as 
lacunas do meu 
conhecimento 
adquirindo material 
apropriado.

BUSCA POR 
AJUDA EM 
MATERIAL 
ESCRITO: 
Procedimentos para 
obter informação de 
documentos, 
manuais, programas, 
que não sejam fontes 
sociais. Envolve 
esforço e iniciativa 
pessoal.

 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Warr e Downing (2000, p. 312); Holman et al. (2001, p. 677); Pantoja (2004, 

p. 96); Brandão et al. (2009, p. 4) e Conte (2011, p. 83-85). 
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Tabela 16: Comparação do construto “Busca por ajuda interpessoal” em trabalhos anteriores 

Warr e Downing 
(2000)

Holman et al. 

(2001)
 Pantoja
(2004)

Brandão et al. 
(2009)

Conte
(2010)

CONCEITO DESCRITO 
NO ARTIGO

ITENS APLICADOS
ASPECTOS DE 

CONTEÚDO DAS 
ENTREVISTAS

CONCEITO DESCRITO 
NO ARTIGO

ITENS APLICADOS

BUSCA POR 
AJUDA 
INTERPESSOAL: 
Procedimentos que 
obtem ajuda de 
outras pessoas. 
Envolve 
comportamento pro 
ativo para melhorar a 
compreensão ao pedir 
ajuda ao invés de 
receber informações 
de outros como 
procedimento de 
rotina.

BUSCA POR 
AJUDA 
INTERPESSOAL:
1. Eu faço perguntas 
aos outros quando me 
sinto incerto sobre 
algo.
2. Eu peço alguém 
para me ajudar 
quando preciso de 
assistência.
3. Eu peço mais 
informações aos 
outros quando 
preciso.

BUSCA POR 
AJUDA 
INTERPESSOAL:
Busca de colegas 
para discussão sobre 
a situação-problema.
Consulta aos colegas 
mais experientes.
Ensino e repasse de 
conhecimento aos 
mais novos.
Esclarecimentos de 
dúvidas com 
fornecedores.
Consulta aos colegas 
de outras 
organizações.
Escuta dos clientes 
para aprender 
detalhes necessários.
Participação em de 
grupos técnicos de 
discussão, na 
Internet.
Troca de idéias com 
colegas de diferentes 
áreas da empresa 
para resolução 
integrada do
problema.

BUSCA POR 
AJUDA 
INTERPESSOAL:
Busca ativa do 
auxílio de outras 
pessoas.

BUSCA POR 
AJUDA 
INTERPESSOAL:
1. Busco ajuda de 
meus colegas quando 
necessito de 
informações mais 
detalhadas sobre o 
trabalho.
2. Consulto meus 
colegas de trabalho 
mais experientes, 
quando tenho dúvidas 
sobre algum assunto 
relacionado ao meu 
trabalho.
3. Juntamente com 
meus colegas de 
trabalho, busco trocar 
informações e 
conhecimentos.
4. Peço ajuda aos 
meus colegas, quando 
necessito aprender 
algo sobre meu 
trabalho.

 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Warr e Downing (2000, p. 312); Holman et al. (2001, p. 677); Pantoja (2004, 

p. 97); Brandão et al. (2009, p. 4) e Conte (2011, p. 83-85). 


