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1  INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo inicia com a apresentação da importância do trabalho para a sociedade 

capitalista e sua relação com a educação. Prossegue com a descrição do contexto 

brasileiro de ensino formal para adultos e o cenário da educação corporativa online no 

geral, apresentando o problema que alimenta essa pesquisa que é o conflito vivenciado 

por estudantes-executivos que inserem atividades educacionais online em suas rotinas 

de trabalho. Termina com a discussão do problema de pesquisa, dos objetivos gerais e 

específicos do estudo, suas justificativas e organização. 

 

 

1.1  Contextualização 

 

O trabalho ocupa uma posição central nas atividades exercidas pelo homem, 

principalmente na sociedade capitalista ocidental, porque é por meio dele que a grande 

maioria das pessoas obtém os recursos necessários à sua subsistência. Também é 

percebido como uma importante base para a constituição psicológica, influenciando a 

construção da identidade dos indivíduos, além de representar a atividade que 

fundamenta a participação social das pessoas e em torno da qual elas organizam o seu 

tempo e as suas rotinas diárias. 

 

Mais notadamente nos últimos 30 anos, as alterações observadas na dinâmica dos 

mercados impactaram de forma significativa nas relações de trabalho. Os vínculos 

entre empregador e empregado estão cada vez mais instáveis e não é comum que se 

estabeleçam garantias de permanência no emprego. Esta é uma responsabilidade que 

cabe ao indivíduo. Mesmo que ele conte com o apoio de áreas corporativas de 

desenvolvimento de pessoas, cabe a cada um administrar sua carreira e sua 

“empregabilidade”1. Desta forma, em um ambiente de trabalho cada vez mais 

complexo e competitivo, é justificada a preocupação em, não só, manter-se apto ao 

trabalho, como também progredir nele, alcançando novos postos, atribuições e, 

consequentemente, benefícios.  

 

                                                 
1 Termo utilizado no meio corporativo para designar a habilidade de manter-se não só capaz ao exercício 
profissional, mas, sobretudo, ser reconhecido como tal no mercado de trabalho. 
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O desenvolvimento e crescimento profissional é, então, um processo natural. Segundo 

Vygotsky (2004, p. 257) 

 

[...] o trabalho se transforma em conhecimento científico cristalizado e para adquirir 

habilidades é efetivamente necessário dominar um imenso capital de conhecimentos 

acumulados sobre a natureza, que são utilizados em cada aperfeiçoamento técnico. 

 

No entanto, em determinadas circunstâncias - ou pela velocidade com que as mudanças 

ocorrem, ou pela complexidade inerente ao novo ambiente de trabalho - a aquisição das 

habilidades necessárias não se estabelece de forma suficiente apenas pela experiência de 

trabalho.  

 

A educação assume um papel significativo nesse contexto, já que é capaz de contribuir 

para o desenvolvimento humano de forma efetiva, duradoura e contínua. Programas de 

educação profissional colaboram para o desenvolvimento e atualização dos 

profissionais quanto às novas técnicas e minimizam o tempo de adaptação das 

organizações às mudanças, sejam elas internas ou externas.  

 

A Teoria do Capital Humano, desenvolvida pelos economistas Schultz e Becker na 

década de 60, reconhece que algumas atividades têm a capacidade de afetar o bem-

estar e renda futuros das pessoas e identifica a educação como uma dessas atividades. 

Segundo Cunha (2007, p. 28): 

 

A chave da teoria do capital humano é o conceito de que a aquisição de mais conhecimento 

e habilidades aumenta o valor do capital humano das pessoas, aumentando sua 

empregabilidade, produtividade e rendimento potencial. Consequentemente, o investimento 

em educação leva a um aumento de renda futura, além de ocupar uma posição destacada no 

progresso das sociedades na forma de bem-estar social e inovação tecnológica. 

 

Além do impacto provocado pela educação no indivíduo, ou seja, um impacto interno, 

também deve ser considerado a sua externalidade, que é o ganho para a sociedade. Para 

Adiseshiah (1973, p. 55) “[...] a educação contribui para elevar a taxa de crescimento 

da economia e o nível de vida da população.” Nesse sentido, diferentes organismos, 

nacionais ou internacionais, orientam e, muitas vezes, apoiam o desenvolvimento de 

programas que visam o aumento do nível educacional de adultos. O Banco Mundial e o 
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Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) são exemplos de organismos 

internacionais que apoiam o desenvolvimento de países, como financiadores de 

projetos, por meio de assistência técnica, já que reconhecem que o investimento em 

educação, incluindo a educação de adultos, tem um papel fundamental no crescimento 

econômico de uma nação. No Brasil, agências reguladoras, órgãos governamentais, 

organismos de classes e organizações não-governamentais também dispensam especial 

atenção à educação voltada para o desenvolvimento e atualização de profissionais. 

 

Por tratar-se de um público de adultos trabalhadores interessados em adquirir e 

desenvolver conhecimentos a fim de aplicá-los em situações práticas de cunho 

profissional e, com isso, perceberem o aumento de seu desempenho, uma abordagem 

específica de educação deve ser destacada, a andragogia ou educação para adultos. A 

andragogia, segundo Knowles et al. (2005), baseia-se em alguns princípios que 

enfatizam a postura ativa de aprendizagem, a aplicação prática do objeto de estudo, a 

contribuição da aprendizagem para um aumento de desempenho, a troca de 

experiências entre os participantes e o reconhecimento da capacidade de auto-

orientação do indivíduo. São consideradas, ainda, as metas e propósitos de 

aprendizagem de alunos adultos, bem como as suas diferenças individuais e 

conjunturais.  

 

A educação para adultos, que já passaram pelo ensino fundamental e médio, no âmbito 

formal, no Brasil, denomina-se ensino superior e compreende os seguintes cursos e 

programas: sequenciais, de graduação, de especialização, de mestrado, e de doutorado. 

De acordo com o Decreto nº 5.773, de nove de maio de 2006, no sistema federal de 

ensino superior as funções de regulação, supervisão e avaliação são exercidas pelo 

Ministério da Educação - MEC, pelo Conselho Nacional de Educação – CNE, pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, e pela 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES.   

 

Os cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) são acompanhados e 

avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES. Segundo dados divulgados por essa instituição, em agosto de 2008, havia 

4.001 cursos recomendados, sendo 1.370 de doutorado.  
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Os cursos de pós-graduação latu sensu, em nível de especialização, de acordo com a 

Resolução nº 1, de oito de junho de 2007, emitida pelo MEC, pelo CNE e pela Câmara 

de Educação Superior, devem ter uma duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) 

horas que não incluem o tempo de estudo individual ou em grupo, mesmo aquele 

destinado à elaboração individual de monografia ou trabalho de conclusão de curso, e 

somente poderão ser oferecidos por instituições credenciadas pela União. A oferta de 

cursos dentro da área de saber, definido no ato do credenciamento das instituições, fica 

desobrigada de autorização e, portanto, não há dados oficiais divulgados sobre números 

de programas e cursos ofertados no país.  

  

Além dos cursos de pós-graduação latu e stricto sensu, há cursos livres que são aqueles 

não regulamentados, acompanhados e avaliados por organismos governamentais. Nessa 

categoria enquadram-se programas de extensão e de curta duração, ou ainda, aqueles 

oferecidos por instituições que não estejam credenciadas junto ao MEC.  

 

Ao lado do sistema formal de ensino, as organizações têm utilizado cada vez mais o 

potencial transformador da educação como um componente estratégico. A educação 

corporativa é a evolução do tradicional centro de treinamento e desenvolvimento para 

um sistema de desenvolvimento de pessoas pautado no progresso de competências, na 

aprendizagem contínua, ativa e engajada aos objetivos de longo prazo da empresa.  

Mais notadamente nos anos 90, atendendo a esse cenário, nascem as universidades 

corporativas – UCs que, segundo Allen (2007, p. 4), são entidades educacionais 

responsáveis pelo desenvolvimento de pessoas e pelo crescimento das capacidades 

organizacionais de uma entidade e possuem uma missão direcionada e com forte relação 

às estratégias dessa entidade. 

 

No âmbito das instituições, a identificação de competências em todos os níveis 

(empresariais, organizacionais e humanas) proporciona parâmetros para a definição das 

ações que irão promover a aprendizagem e o conhecimento, tanto individual quanto 

organizacional, bem como seu alinhamento aos objetivos e metas estabelecidos pela 

organização (EBOLI, 2004; ALLEN, 2007). No entanto, além da aderência do sistema 

de educação corporativa às estratégias de negócios da empresa, também é importante 

que se considere, em conjunto, os interesses e os objetivos individuais dos integrantes 

identificados como potenciais participantes em programas de educação corporativa e as 
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necessidades de desenvolvimento identificadas pela empresa (CONSTANTINO, 2007). 

Segundo Leont´ev (apud MORETTI, 2007), o motivo que impulsiona a atividade pode 

ou não coincidir com o seu objeto. Nesse sentido, se o motivo que impulsiona o 

participante de um programa corporativo for o atendimento à indicação de um superior 

e não o seu entendimento de que a realização do referido programa é importante para o 

seu desenvolvimento, os resultados obtidos nessa atividade podem ser comprometidos. 

 

Considerando um público mais específico, formado por gestores de empresas que 

atuam em mercados globalizados e inseridos em ambientes corporativos complexos, a 

necessidade de um processo constante de atualização e expansão de aprendizagem em 

aspectos técnicos, conceituais e comportamentais torna-se mais evidente. Tal 

necessidade impulsiona a busca por cursos ligados a programas de pós-graduação 

desenhados para atender a necessidades específicas voltadas às áreas de negócios. Esse 

grupo de alunos adultos da área de negócios é denominado, por suas características 

próprias, de estudantes-executivos (CORNACHIONE JR. et al., 2007).  

 

Nesse contexto, o desenvolvimento das competências humanas alinhado às estratégias 

de negócios requer um planejamento ainda maior, a fim de manter a homogeneidade 

das ações de treinamento considerando os diferentes ambientes de atuação. Desta 

forma, programas voltados à formação e atualização de executivos são planejados, 

desenvolvidos e oferecidos pelas organizações, normalmente em parceria com 

instituições acadêmicas, a fim de suprir essa demanda. Os programas de MBA - no 

Brasil, são cursos de pós-graduação latu sensu em nível de especialização - são um 

exemplo de sucesso dos cursos voltados à área de negócios em todo o mundo. Cursos 

com focos mais específicos e carga horária menor também podem ser requeridos e, 

neste caso, enquadram-se na categoria de cursos livres. A definição dos objetivos, do 

público e da extensão do programa, entre outros fatores, conduzirá à escolha do melhor 

formato e modalidade mais adequada de ensino.  

 

Desta forma, um aspecto importante a considerar na definição de desenho de um 

programa é a forma de acesso que será disponibilizada aos seus participantes. Podem 

ser desenhados programas presenciais, a distância e semipresenciais. Os cursos 

presenciais pressupõem a reunião física da sala de aula, do professor e de estudantes 

em um determinado momento para grande parte de suas atividades. Estas 
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características proporcionam uma delimitação espacial e temporal para a atividade de 

estudo que facilita a organização e administração do esforço a ele dedicado. No 

entanto, justamente por esta delimitação, a falta de flexibilidade das dimensões daí 

decorrente, dificulta ou até mesmo inviabiliza o acesso de muitos profissionais, seja por 

não disporem do período em que o curso é realizado, seja por não estarem 

geograficamente acessíveis.     

  

A educação a distância compreende a separação entre professor e aluno, a utilização de 

mídia como meio de entrega do conteúdo e o uso de meios de comunicação bi-

direcionais que promovem a interação entre aluno e professor (BRYANT et al., 2005). 

Desta forma, a educação a distância agrupa uma série de atributos que facilitam e 

democratizam o acesso à educação tanto em aspectos geográficos, quanto temporais.  

 

O aumento da demanda por educação associada à facilidade de acesso de cursos a 

distância contribui para um forte crescimento desse mercado. No Brasil, as instituições 

de ensino devem obter credenciamento específico no MEC para oferecerem cursos a 

distância de pós-graduação. Segundo matéria jornalística publicada na Folha de São 

Paulo em 18 de maio de 2008, havia 404 cursos de especialização a distância até o final 

de 2007, enquanto que em 2006, este número era de 246 cursos, ou seja, um 

crescimento de 64% na oferta de cursos a distância em apenas um ano. Considerando a 

educação corporativa, pesquisa realizada pelo Anuário Brasileiro Estatístico de 

Educação Aberta e a Distância, edição 2008, junto a 41 empresas que atuam no país, 

estima que 582.985 pessoas participaram de algum programa de formação utilizando a 

educação a distância em 2007.  

 

O atual estágio da tecnologia de informação e comunicação (TIC) possibilitou a 

disseminação do uso rotineiro da internet pela sociedade em geral, criando 

oportunidades para um novo estilo de vida, de consumo e de construção de contextos. 

Nas empresas, essa transformação foi ainda mais intensa, motivada pelo potencial de 

geração de negócios, pela oportunidade de racionalizar processos e de acelerar 

decisões. O reflexo, na educação como um todo e na educação corporativa em especial, 

foi a aderência das novas necessidades e objetivos de treinamentos com os atributos 

inerentes à educação online que é fundamentada na educação a distância, porém utiliza-

se intensamente de TIC como meio de entrega das atividades de aprendizagem, 
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inclusive com a possibilidade de promover interações síncronas com participantes 

distantes geograficamente.  

 

Os cursos online oferecem grande flexibilidade de tempo, já que parte significativa de 

suas atividades pode ser realizada dentro de um período que possibilita a escolha 

individual do momento mais adequado para a sua realização, ao mesmo tempo em que 

proporciona a participação de pessoas dispersas geograficamente. Porém, essa grande 

flexibilidade temporal e espacial possibilita a sobreposição de tarefas profissionais e 

educacionais. Dessa forma, as atividades educacionais podem ser realizadas durante a 

jornada de trabalho, diminuindo o tempo dedicado ao trabalho, ou, ainda, 

compromissos profissionais podem se estender e dificultar ou comprometer o acesso a 

atividades programadas de estudo, diminuindo o tempo dedicado ao ensino. Em 

diferentes estudos realizados, quando comparados programas de MBA online e 

presenciais, o fator tempo é apontado como um ponto crítico pelos estudantes de cursos 

online (DESANCTIS; SHEPPARD, 1999; SCHRUM; BENSON, 2000; THAM; 

WERNER, 2005; LIU; SCHWEN, 2006; LAPSLEY; MOODY; 2007).  

 

Para Elias (1998, p. 59) “a noção de ‘tempo’ remete a alguns aspectos do fluxo 

contínuo de acontecimentos em meio aos quais os homens vivem, e dos quais eles 

mesmos fazem parte”. Segundo Blyton et al. (1990) a concepção de tempo é uma 

representação coletiva que, para a cultura ocidental, constrói-se a partir da experiência 

do trabalho que representa a diretriz pela qual, basicamente, os adultos estruturam o 

uso de seu tempo. Desta forma, na organização da rotina diária de adultos 

trabalhadores, é dada prioridade à atividade economicamente produtiva, o trabalho, 

enquanto que às atividades sociais é destinado o tempo que sobra. 

 

Para estudantes-executivos, ao inserir atividades educacionais online em seu fluxo 

contínuo de afazeres, onde o trabalho ocupa uma posição privilegiada, se faz necessária 

uma nova organização da rotina. Assim, é natural que surjam pontos de tensão 

relacionados à destinação de tempo ao trabalho, ao estudo e a outros compromissos 

sociais - como o convívio familiar e comunitário, o lazer, a prática de esportes etc. 

Nesse contexto, cursos presenciais que determinam locais e períodos específicos para a 

realização do ato de estudar geram menores conflitos decorrentes da concorrência na 
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destinação de tempo, quando comparados a cursos online onde os limites temporais e 

espaciais são mais flexíveis e, consequentemente, menos definidos. 

 

O impacto de limites temporais e espaciais tênues, imprecisos, implica em uma maior 

dificuldade, tanto na alocação do intervalo de tempo necessário para cumprir as 

atividades requeridas pelo estudo dentro do fluxo de atividades normais (quando fazer), 

quanto no dimensionamento desse tempo (quanto tempo para fazer), além de requerer a 

eleição do local (onde fazer). De acordo com Elias (op. cit.),  

 

[...] as perguntas referentes ao ‘quando’ visam a situar acontecimentos específicos em meio 

ao fluxo incessante dos que lhes são semelhantes, a fixar limites que materializem começos 

e fins em relação ao interior do fluxo, a distinguir um dado intervalo de outro, ou a 

compará-los do ponto de vista de seu respectivo comprimento ou ‘duração’, [...] 

 

Deve ser considerada, ainda, a rede de relacionamentos envolvendo pessoas que 

exercem diferentes papéis no contexto sociocultural desses estudantes-executivos e que 

influenciam na percepção e condução de suas atividades, bem como, podem contribuir 

em intensificar ou diminuir os conflitos resultantes da relação trabalho e estudo. Desta 

forma, considerando o ambiente competitivo e de alta performance, onde atuam os 

estudantes-executivos e as demandas de relacionamento social ao qual estão expostos, a 

conciliação de atividades profissionais cotidianas com atividades educacionais online 

não é tarefa fácil e requer disciplina, organização e negociação contínua tanto no âmbito 

profissional quanto no pessoal.  

 

No ambiente profissional, seus chefes e subordinados são diretamente afetados pela 

concorrência de destinação de tempo ao trabalho, já que requerem interações de ordem 

prática e profissional. Evidentemente que programas de educação corporativa são 

planejados a fim de minimizarem o impacto das ausências nas equipes, no entanto, 

apesar do planejamento, as exigências e compromissos profissionais não são diminuídos 

significativamente e podem, inclusive, ser intensificados por questões inerentes ao 

próprio trabalho e ao desenvolvimento de carreira ou, ainda, relacionadas a contextos 

econômicos e sociais. Ainda cabe ressaltar que quando se trata de relações humanas, 

mesmo no âmbito profissional, as particularidades de cada contexto e de seus 

participantes fazem com que sejam experiências únicas e sutis. 
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Abordando o ambiente doméstico, a família ocupa um papel importante que merece 

atenção. Segundo Paschoal e Tamayo (2005), “tentativas de equilibrar demandas 

advindas do trabalho e da família podem provocar consequências negativas no âmbito 

familiar e profissional”. Balancear os diferentes aspectos da vida, principalmente o 

familiar, com o trabalho faz parte de um fenômeno conhecido como work-life-balance, 

estudado em diferentes países e que busca identificar dimensões que influenciam o 

equilíbrio desejado. Desta forma, é esperado que a inserção de uma atividade 

educacional que concorrerá com a destinação de tempo, já marginalizada ao convívio 

familiar, requeira um processo de planejamento e negociação muito cuidadoso, pois os 

impactos negativos de uma esfera sobre a outra podem gerar efeitos indesejáveis sobre o 

indivíduo, sua família e seu ambiente de trabalho. 

 

Inserido no ambiente educacional, além de novos atores, agora nos papéis de 

coordenadores, professores, tutores, assistentes e colegas de curso, ainda devem ser 

compreendidas as regras formais e tácitas que envolvem o ambiente educacional como 

um todo e o programa em particular, bem como o funcionamento e a operacionalização 

do ambiente e das ferramentas de aprendizagem e de comunicação virtuais. A adaptação 

a essa nova estrutura também é uma etapa importante e que pode influenciar 

significativamente os resultados alcançados da aprendizagem. 

 

Como decorrência do complexo contexto em que está inserido o estudante-executivo, 

podem surgir diferentes pontos de tensão, conflitos e até mesmo contradições 

relacionados à educação corporativa online. Em algumas situações, por exemplo, as 

atividades profissionais ou sociais podem ser priorizadas, em detrimento das 

educacionais, já que estas podem ser realizadas a qualquer momento, limitada ao prazo 

final estabelecido. Dessa forma, é possível que nem todos os objetivos cognitivos 

pretendidos sejam alcançados. Ainda podemos considerar que, em uma outra situação, a 

priorização das atividades educacionais, em detrimento das relacionadas ao trabalho ou 

às relações sociais, gere uma percepção supervalorizada do sacrifício empreendido na 

aprendizagem, impactada pela proximidade com aquilo que foi relegado. Neste caso, 

objetivos afetivos podem ser prejudicados. 

 

As percepções de conflito são tão variáveis quanto são os contextos e realidades de cada 

indivíduo que compõe um grupo ou turma. No entanto, elas relacionam-se com 
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diferentes fatores que, identificados e analisados, podem contribuir para a compreensão 

de sua extensão e de seus reflexos. Vale, ainda, ressaltar que de tal conflito pode 

originar diferentes resultados, dependendo do contexto de cada participante e de seu 

modelo de resolução de problemas. Desta forma, ao mesmo tempo em que para uns, o 

conflito em questão resulte em um sentimento de frustração, e até mesmo de fracasso, 

para outros, pode contribuir para o desenvolvimento de aspectos relacionados à eleição 

de prioridades, administração do tempo e desenvolvimento de posturas de cooperação e 

colaboração. 

 

A centralidade do trabalho na concepção e destinação do tempo para adultos está 

intrinsecamente relacionada ao significado a ele atribuído, tema esse que tem motivado 

diferentes pesquisas. O Meaning of Working International Research Team (MOW) 

desenvolveu estudos em diferentes países a fim de sistematizar o conceito de significado 

do trabalho e conceber um modelo que possibilitasse investigações sobre o tema. Esse 

modelo considera que o significado do trabalho é uma construção individual que se 

estrutura a partir da definição de diferentes variáveis, de como elas se desenvolvem e se 

relacionam ao longo da vida dos indivíduos e de quais são as consequências percebidas. 

A identificação dos significados atribuídos ao trabalho de um determinado grupo, 

especificamente de um grupo de estudantes-executivos, estimula a reflexão sobre como 

as empresas e as instituições de ensino podem contribuir para que os conflitos daí 

decorrentes tragam experiências que resultem em um maior desenvolvimento de 

habilidades desse grupo especial de alunos.  

 

Para Simmel (2006), o conflito é um importante elemento das interações sociais e tem o 

potencial de produzir resultados socialmente construtivos, podendo ser considerado 

como força propulsora de transformações sociais. Além desse caráter extrínseco, o autor 

também enfatiza o âmbito intrínseco quando afirma que “o conflito entre a sociedade e 

o indivíduo prossegue no próprio indivíduo como luta entre as partes de sua essência” 

(Ibid., p. 84). Desta forma, é esperado que situações de conflito vivenciadas por um 

grupo de alunos-executivos resultem em mudanças afetivas percebidas por eles.  

 

O fenômeno estudado relaciona-se a diferentes áreas do conhecimento. A ênfase nas 

percepções individuais que o presente estudo adota requer que sejam realizadas 

conexões da psicologia com a micro-sociologia. A importância da atividade laboral na 
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construção da problemática da pesquisa implica na compreensão de seu 

desenvolvimento histórico e na centralidade econômica e social do homem, além de 

relacionar estudos sobre valor e significado do trabalho, equilíbrio entre vida e trabalho 

(work-life balance) e intensidade de trabalho. Finalmente, busca na psicologia 

histórico-cultural uma forma de estruturar a análise de seus achados utilizando para 

isso a Teoria da Atividade (AT, do inglês Activity Theory).  

 

A AT tem suas bases estruturadas em conceitos do materialismo histórico dialético 

como a historicidade e centralidade do trabalho como fatores que influenciam o 

desenvolvimento do homem. Para Vygotsky (2007), fundador da psicologia histórico-

cultural, o trabalho é um processo que implica na transformação da natureza externa, 

mediada por instrumentos de trabalho e capaz de transformar a própria natureza de 

quem o executa (internalização), gerando o seu desenvolvimento. Leont´ev, a partir 

desses conceitos, estruturou conceitualmente a atividade como formada por um sujeito 

que tem uma forma de agir direcionada a um objeto e que a motivação desse sujeito 

está em transformar o objeto em resultado, mas essa transformação é mediada por 

ferramentas que o auxiliam (KUUTTI, 1996; BANNON, 1997; KAPTELININ, 1999; 

BARROS, 2007; MORETTI, 2007). Essa conceitualização é, ainda, expandida da ação 

individual para uma atividade coletiva. No entanto, é Engström que sistematiza os 

princípios da AT para um sistema coletivo de atividades, onde são estruturadas as 

relações sistêmicas existentes. 

 

O modelo de Engëstrom (2001) oferece uma representação visual com elementos 

chaves para a análise e documentação das atividades humanas. A ação, individual ou 

coletiva, é orientada a um objetivo e mediada por ferramentas que auxiliam na 

transformação do objeto em resultado. No entanto, essa ação está inserida em uma 

comunidade onde há uma estrutura de regras, normas e convenções sociais 

estabelecidas e um processo estruturado de transformação do objeto em um resultado. 

Em um sistema de atividade há múltiplas ações, tanto individuais quanto em grupo e, 

consequentemente, diferentes pontos de vistas e interesses. Desta forma, com o tempo 

esse sistema transforma-se e seus problemas e potenciais devem ser compreendidos por 

meio de sua história. As contradições geradas são a fonte de mudanças e 

desenvolvimentos dos sistemas de atividades.  
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Esse modelo tem sido utilizado em pesquisas que buscam identificar as implicações da 

interação homem-computador (KUUTTI, 1996; BANNON, 1997; KAPTELININ, 

1999). Mais especificamente quanto ao contexto desta pesquisa, estudo realizado por 

Liu e Schwen (2006) utiliza a AT para analisar tensões do sistema de educação 

corporativa online por meio de um estudo de caso de turma de MBA oferecido a 

funcionários de uma organização. Dentre os resultados encontrados, a tensão quanto à 

destinação de tempo às atividades laborais e educacionais mereceu destaque. 

 

 

1.2  Objetivos 

 

 

1.2.1  Objetivo principal 

 

As preocupações levantadas anteriormente estimulam o desenvolvimento de pesquisa 

científica que contribui para a discussão de fatores críticos envolvendo a educação 

corporativa online, especificamente quanto ao conflito estabelecido pela concorrência 

de destinação de tempo às atividades profissionais e às educacionais de seus 

participantes. Em conformidade com a problemática investigada, o objetivo principal 

deste trabalho é: 

 

Compreender, descrever e analisar, à luz da Teoria da Atividade, os resultados 

afetivos decorrentes da inserção de uma atividade educacional corporativa 

online no fluxo de atividades rotineiras de estudantes-executivos. 

 

 

 

1.2.2  Objetivos específicos 

 

Com o objetivo de alcançar a compreensão precisa relacionada às metas e limites desta 

pesquisa, foi desdobrado seu objetivo principal em objetivos específicos, conforme 

segue: 
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a) Compreender o contexto e cenário sócio-econômico onde os sujeitos de 

aprendizagem estão inseridos, incluindo empresa, instituição de ensino e 

programa. 

b) Identificar e caracterizar os sujeitos de aprendizagem quanto aos seus 

aspectos demográficos, sociais e laborais. 

c) Entender como os sujeitos de aprendizagem são definidos e quais são seus 

objetivos. 

d) Estruturar o sistema de atividade educacional corporativa online, 

analisando-o de acordo com as instâncias de mediação: ferramentas, regras, 

comunidade e divisão de trabalho. 

e) Identificar as percepções quanto aos impactos da inserção da atividade 

educacional corporativa online nas demais atividades das diferentes esferas 

das vidas dos sujeitos de aprendizagem. 

 

 

1.3  Justificativa 

 

A área de educação corporativa online é um fenômeno recente e requer muita 

investigação não só pelo caráter incipiente, mas, sobretudo, pelo seu impacto social. 

Considerando a produção científica brasileira na área, são encontrados trabalhos 

relacionados a aspectos de gestão e planejamento de programas corporativos, fatores 

críticos para sua implementação, estudos comparativos de eficácia entre online e 

presencial, modelos colaborativos e dimensões tecnológicas (SILVA et al., 2005; 

SILVEIRA et al., 2006; CONSTANTINO, 2007). Assim, o foco deste estudo, centrado 

no conflito da concorrência de destinação de tempo para as atividades de estudo e de 

trabalho sentido por estudantes-executivos, especificamente relacionado ao impacto 

dos limites temporais e espaciais tênues e imprecisos característicos de cursos online, 

não tem sido intensamente explorado pela literatura. Há diferentes trabalhos 

(DESANCTIS; SHEPPARD, 1999; SCHRUM; BENSON, 2000; THAM; WERNER, 

2005; LIU; SCHWEN, 2006; LAPSLEY; MOODY; 2007) que identificam o fator 

“tempo” como um ponto de tensão em cursos online, no entanto, esses estudos não 

abordam essa dimensão em particular. 
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Em um cenário marcado pela expansão do capitalismo, globalização dos mercados e 

alta competitividade, as empresas ganharam uma nova dimensão econômica e social. A 

diversificação e aumento da complexidade dos negócios, além de proporcionar 

oportunidades, geram uma necessidade por profissionais melhor preparados e 

altamente versáteis. Atualmente a habilidade de coordenar ideias e conhecimentos é tão 

fundamental quanto o conhecimento técnico específico. Segundo Eboli (2004) é 

possível identificar um movimento atual e intenso de organizações brasileiras em 

qualificar e educar seus integrantes com o propósito de elevar seus patamares de 

desempenho.  

 

Desta forma, as organizações passam a procurar alternativas que viabilizem suas 

diferentes necessidades de formação e a educação online configura-se como uma forte 

aliada nesse objetivo. No entanto, como já foi explanada anteriormente, essa 

modalidade de educação implica em uma nova organização temporal de seus 

participantes que requer atenção. 

 

A oportunidade de estudar esse fenômeno em seu contexto real possibilita uma 

compreensão em profundidade que, embora não possa ter seus resultados generalizados 

a outras empresas e participantes, poderá enriquecer a discussão sobre a satisfação e 

resistência de alunos em relação a cursos online (BRYANT, 2005; THAM; WERNER, 

2005; CONSTANTINO, 2007; LAPSLEY; MOODY, 2007), já que traz à luz um ponto 

bastante crítico que é a dimensão temporal. Pesquisa realizada por Liu e Schwen 

(2006) examina fatores sócio-culturais que afetam a experiência dos participantes em 

cursos online sob a ótica da AT, possibilitando a comparação dos resultados obtidos 

naquele estudo com os aqui encontrados. 

 

Finalmente, pela atualidade e relevância do assunto educação corporativa online, pelo 

foco em um ponto de tensão para participantes de cursos online e pela oportunidade de 

uma investigação em contexto real envolvendo uma abordagem sob a ótica da AT, os 

resultados alcançados serão úteis não só a pesquisadores das áreas correlatas, como 

também aos profissionais envolvidos com educação para adultos, educação online e 

educação corporativa. O tema, ainda, poderá contribuir para a promoção do 

alinhamento das necessidades de desenvolvimento identificadas pela empresas com os 

interesses individuais de seus participantes. 
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1.4  Questão de pesquisa 

 

Buscando sintetizar a problemática aqui estabelecida, devem ser considerados que: o 

atual contexto de executivos e gestores exige uma postura ativa, voltada à 

aprendizagem contínua e à capacidade de contribuir para o sucesso dos negócios 

(Eboli, passim); há uma demanda por cursos online decorrente de sua flexibilidade 

espacial e temporal; essa flexibilidade pode maximizar conflitos decorrentes da 

concorrência na destinação de tempo às atividades de trabalho e às educacionais; há 

diferentes fatores que afetam as experiências dos participantes de programas 

corporativos online; e, além dos resultados cognitivos esperados de um programa dessa 

natureza, também são desenvolvidos resultados afetivos. Com base no exposto, foi 

delineada a questão de pesquisa que norteia essa investigação, a seguir enunciada: 

 

Quais são os resultados afetivos percebidos a partir das tensões, conflitos e 

contradições vivenciadas por estudantes-executivos quando incorporam 

atividades educacionais corporativas online em suas rotinas? 

 

Com o objetivo de buscar a solução à questão estabelecida, será estudada em 

profundidade uma turma de Programa de Especialização em Controladoria e Finanças, 

ao qual nos referiremos neste estudo como Programa, com atividades 

predominantemente online, compostas por integrantes da Construtora Norberto 

Odebrechet (CNO), realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, 

Atuariais e Financeiras (FIPECAFI), instituição responsável pelo planejamento, 

desenvolvimento e execução do curso. Cabe, ainda, esclarecer que ambas as 

instituições autorizaram (ver Apêndices 1 e 2)  a realização do estudo, bem como a 

divulgação de seus nomes e que, a autora do presente estudo responde pela gerência da 

área de educação online da instituição acadêmica em questão e pela coordenação do 

Programa.   

 

Pelo foco dessa pesquisa na intensidade do fenômeno e não em sua extensão, ela tem 

um caráter prioritariamente qualitativo. A estratégia de pesquisa utilizada para alcançar 

os objetivos propostos é a do Estudo de Caso que, segundo Martins (2006, p. xi), “[...] 

possibilita a penetração na realidade social, não conseguida plenamente pela avaliação 

quantitativa.”  
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1.5 Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, além das referências, apêndices e 

anexos. Abaixo segue descrição sucinta de cada um deles: 

 

Capítulo 1 – Introdução: apresenta a importância do trabalho, sua relação com a 

educação, o contexto brasileiro de ensino formal para adultos e o cenário da educação 

corporativa online no geral, especificando o conflito estabelecido entre atividades 

profissionais e educacionais dos indivíduos que participam de programas corporativos 

online, bem como o problema de pesquisa, os objetivos gerais e específicos do estudo, 

suas justificativas e organização. 

 

Capítulo 2 – Referencial Teórico: trata os aspectos teóricos, conceituais e referências 

bibliográficas das diferentes áreas do conhecimento relacionadas ao fenômeno 

estudado. A ênfase nas percepções individuais requer conexões da psicologia com a 

micro-sociologia. O papel do trabalho na construção da problemática implica na 

compreensão de seu desenvolvimento histórico e centralidade econômica e social do 

homem, além de relacionar estudos sobre valor e significado do trabalho, equilíbrio 

entre vida e trabalho (work-life balance) e intensidade de trabalho. Finalmente, é 

apresentada a Teoria da Atividade, desde sua concepção na psicologia histórico-

cultural até sua aplicação em pesquisas atuais com foco na interação homem-

computador. 

 

Capítulo 3 – Abordagem Metodológica: descreve a abordagem metodológica utilizada 

para a condução do trabalho. A pesquisa é classificada, bem como, é detalhada a 

estratégia utilizada para a sua condução. Apresentam-se as razões que levaram à 

escolha do estudo de caso como estratégia de pesquisa, as técnicas e procedimentos 

utilizados para a coleta de dados e análise dos resultados obtidos. 

 

Capítulo 4 – Análise dos Resultados: as evidências coletadas foram analisadas à luz da 

Teoria da Atividade e estruturada em cinco subáreas. A primeira aborda o contexto e 

cenário sócio-econômico onde os sujeitos de aprendizagem estão inseridos, incluindo 

aspectos específicos a respeito da empresa, da instituição de ensino e do programa. Na 
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segunda, são caracterizados os sujeitos de aprendizagem, bem como suas localizações e 

aspectos relevantes do processo seletivo. As suas motivações e objetivos são abordados 

na terceira seção. Na quarta subárea o sistema de atividade educacional online é 

estruturado detalhando separadamente as quatro instâncias de mediação. Finalmente, 

são analisados os resultados afetivos percebidos.  

 

Capítulo 5 – Conclusões: compreende a conexão dos resultados da pesquisa aos 

propósitos inicialmente traçados. Também são propostas recomendações de aplicações, 

além de elaboradas sugestões para pesquisas futuras. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente capítulo trata os aspectos teóricos, conceituais e referências bibliográficas 

das diferentes áreas do conhecimento relacionadas ao fenômeno estudado. A ênfase nas 

percepções individuais requer conexões da psicologia com a microsociologia. O papel 

do trabalho na construção da problemática implica na compreensão de seu 

desenvolvimento histórico e na centralidade econômica e social do homem, além de 

relacionar estudos sobre valor e significado do trabalho, equilíbrio entre vida e trabalho 

(work-life balance) e intensidade de trabalho. Finalmente, é apresentada a Teoria da 

Atividade, desde sua concepção na psicologia histórico-cultural até sua aplicação em 

pesquisas atuais com foco na interação homem-computador. 

 

 

2.1 O homem e a sociedade 

 

A relação homem e sociedade compreende diferentes áreas do conhecimento, já que o 

espectro de fenômenos relacionados à humanidade são diversos, complexos e estão em 

contínua transformação. A abordagem sociológica, compreendendo a microsociologia, 

a sociologia do trabalho e a psicologia social, será abordada nessa seção a fim de 

subsidiar a construção de parte do referencial teórico que sustenta esta pesquisa. 

 

No entanto, faz-se necessária a compreensão do contexto do surgimento da sociologia 

como ciência, bem como das bases do pensamento de autores clássicos dessa ciência: 

Karl Marx e a sociologia dialética; Émile Durkheim e a sociologia positivista-

funcionalista; Max Weber e a sociologia compreensiva e Georg Simmel e sua 

abordagem microsociológica. 

 

 

2.1.1 A sociologia como ciência e seus pensadores clássicos 

 

Com o propósito de entender as causas e o sentido das transformações sociais, a 

sociologia tomou forma com o positivismo de Auguste Comte, no início do século 

XIX, em um contexto histórico de profundas mudanças sintetizadas pelo surgimento do 
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capitalismo e seu paradoxo. Os avanços tecnológicos, o desenvolvimento industrial, a 

expansão das fronteiras territoriais e a intensificação da urbanização são a face do 

progresso que contrastam com os seus efeitos negativos, como a explosão da violência, 

a disseminação de epidemias, a desagregação da unidade familiar e a intensificação das 

diferenças sociais (QUINTANEIRO et al., 2000). 

 

Nesse cenário de contrários, onde o homem perde a referência de pertencimento a uma 

comunidade, a um grupo conhecido, para ganhar a amplitude da coletividade 

coercitivamente organizada, são muitas as indagações e dúvidas que requerem se não 

uma resposta, ao menos pesquisa. Bauman (2005, p. 23) ilustra bem esse processo 

quando explica que: “[...] você só tende a perceber as coisas e colocá-las no foco do seu 

olhar perscrutador e de sua contemplação quando elas se desvanecem, fracassam, 

começam a se comportar estranhamente ou o decepcionam de alguma outra forma.”  

 

 

2.1.1.1 A dialética de Karl Marx 

 

A obra de Karl Marx, embora não seja estritamente de caráter social, inaugura uma 

linha de explicação sociológica dialética que difere do positivismo de Comte. Marx 

aplica o pensamento dialético à vida social que é vista a partir do pressuposto do 

conflito. Desta forma, questiona o modo de produção capitalista como o 

desenvolvimento de um processo histórico construído e alimentado pela desigualdade 

social. A perspectiva marxista coloca o trabalho em uma posição central, tanto como 

meio de produção social do homem e, neste aspecto dando sentido a sua existência, 

quanto como responsável pela produção e reprodução social pelo seu caráter material, 

concreto e histórico (QUINTANEIRO et al., op. cit.; BENDASSOLLI, 2006). 

 

Para Marx a divisão do trabalho entre manual e intelectual realizada de forma 

sistemática no modo de produção industrial do capitalismo, onde a relação hierárquica 

estabelecida durante o processo de trabalho entre operários e trabalhadores técnico-

científicos perpetua não só a organização do processo de trabalho, como também, a sua 

estrutura hierárquica, reproduzindo as relações sociais capitalistas, além de alienar o 

operário quanto ao sentido e resultado do seu trabalho. Katz e Kahn (1970, p. 20) 
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sintetizam as contribuições da teoria marxista como o estabelecimento de “[...] 

suposições sobre a interação social, o reforço social, o desempenho de papéis 

behavioristas, a alienação e sobre as condições propícias à solidariedade de grupo.” 

 

A concepção marxista recebeu críticas tanto de Durkheim quanto de Weber. O primeiro 

enfatiza a necessidade de isenção de viés político e partidário para a formação 

científica do pensamento social. Já o segundo, além de qualificar a obra de Marx como 

cientificamente contaminada por sua ênfase na questão operária, refuta a concepção 

materialista histórica qualificando-a como uma ‘concepção de mundo’, de caráter 

metafísico e não científico, assumindo uma “[...] tendência monista de todo o 

conhecimento refratário à autocrítica.” (WEBER, 2006, p. 39). 

 

Katz e Kahn (op. cit.) apontam duas fraquezas na teoria marxista para as finalidades da 

ciência social:  

 

- a primeira relaciona-se à vinculação de sua teoria a condições muito 

específicas, tanto em relação ao período histórico quanto a sua 

amplitude geográfica, estreitando sua abordagem social para um único 

tipo de relação, ou seja, as relações sociais da produção e seu decorrente 

conflito de classe; 

 

- a segunda compreende a limitação a uma única concepção de dinâmica 

estrutural composta pela constante contradição entre produção coletiva e 

cooperativa e a apropriação individual e espoliativa, desconsiderando as 

transformações naturais da dinâmica estrutural que tendem a ocorrer 

com o passar do tempo.  

 

 

2.1.1.2 O positivismo-funcionalista de Émile Durkeim 

 

A linha Positivista-Funcionalista teve origem com Auguste Comte, porém é com Émile 

Durkheim e sua definição sistematizada do método sociológico que a sociologia ganha 

independência das demais ciências sociais. Para Durkheim (1977, p. 11): 
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É fato social toda maneira de agir fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma 

coerção exterior; ou então ainda, que é geral na extensão de uma sociedade dada, 

apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais que possa 

ter.  

 

Sua abordagem considera os fatos sociais como “coisas”, ou seja, as representações 

coletivas são realidades externas à consciência individual e, desta forma, separa a 

esfera psicológica e individual da social. Segundo Durkheim (Ibid., p. XXV), “para 

compreender a maneira pela qual a sociedade vê a si mesma e ao mundo que a rodeia, é 

preciso considerar a natureza da sociedade, e não a dos indivíduos.” 

 

Esse caráter de exterioridade dos fatos sociais em relação ao indivíduo implica no 

exercício de um poder coercitivo daqueles em relação a esses. Essa coerção, por sua 

vez, será mais ou menos percebida de acordo com o grau de conformidade das 

concepções individuais em relação ao padrão social. 

 

Para Durkheim, os fatos sociais devem ser explicados sem perder sua especificidade e 

isolados de suas manifestações individuais para, com essa construção objetiva e 

empírica, investida do espírito positivista, possibilitar aos fenômenos sociais a 

aplicação do princípio da causalidade. A concepção do método durkheimiano é 

fundamentada naquele utilizado pelas ciências naturais. Max Weber, entre outros, 

discordava dessa aproximação da ciência social com as ciências naturais, por 

compreender que cada uma trata de objeto de estudo específico e de naturezas bastante 

distintas e, portanto, incomparáveis entre si. 

 

 

2.1.1.3 A sociologia compreensiva de Max Weber 

 

A Sociologia Compreensiva de Max Weber tem em comum com Durkheim a busca de 

autonomia da “ciência da cultura”2 por meio de uma base empírica e neutra na 

produção do seu conhecimento. Uma ideia central na concepção de ciência de Weber é 
                                                 
2 Termo utilizado por Max Weber para designar uma área do conhecimento que abrangia o que hoje 
chamamos de ciências sociais e a história. 
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que a ciência só esclarece o que existe. Para ele, “uma ciência empírica não tem como 

ensinar a ninguém sobre o que deve, somente sobre o que pode e - eventualmente - 

sobre o que quer.” (WEBER, 2006, p. 17). 

 

Para Weber, a natureza dos fenômenos sociais diverge da natureza dos fenômenos 

naturais e, portanto, a sua compreensão requer leis próprias e não pode se utilizar das 

‘leis universais’ que guiam a pesquisa nas ciências naturais. Assim, ele defende que no 

campo das ciências sociais “[...] o que nos interessa é o matiz qualitativo dos fatos.” 

(Ibid., p. 47). O que se busca está além de constatar a atividade humana, reside na sua 

compreensão.  

 

No entanto a compreensão científica corresponde a um fragmento limitado da realidade 

social que é concebida como infinita. Weber (Ibid., p. 43) enfatiza que “não existe 

nenhuma análise científica puramente ‘objetiva’ da vida cultural”, pois o que torna um 

fragmento da realidade digno de investigação científica são a existência de significado 

cultural e a sua repetição regular. 

 

Ao reconhecer a dimensão subjetiva e valorativa da realidade social, faz-se necessária a 

determinação da fronteira entre conhecimento científico e juízo de valor que reside no 

controle rigoroso da lógica subjacente à explicação causal (SCHNEIDER e SCHMITT, 

1998). Nessa abordagem, as relações de causalidade só são possíveis sobre conexões 

causais concretas e onde se identifique as regularidades de ocorrências. A ciência social 

“[...] não tem por base as conexões ‘objetivas’ entre ‘as coisas’, mas as conexões 

conceituais entre os problemas.” (WEBER, ibid., p. 37). 

 

A explicação sociológica busca apreender e interpretar o sentido ou, ainda, a conexão 

de sentido, implícita em uma determinada ação social. A ação social é manifestada 

quando um sujeito imprime um sentido a uma ação motivado pela relação com outro ou 

com um grupo. O método que permite revelar o sentido subjetivo das ações é o método 

compreensivo que, de forma simplificada, pode ser descrito como a compreensão da 

relação existente entre o fenômeno real e o ideal. Para isso, Weber concebeu os tipos 

ideais que não refletem o real, mas são estruturados de forma puramente racional e, 

assim, permitem a aferição da distância entre o tipo ideal e o real que é desenvolvido 
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historicamente e influenciado pela irracionalidade. (SCHNEIDER e SCHMITT, op.cit.; 

BÚRIGO e SILVA, 2003). 

 

A singularidade dos processos sociais não requer que seja abandonada a explicação 

científica racional e rigorosa. O conhecimento científico deve, portanto, ser objetivo 

em seus resultados e, apenas a ciência é capaz de fornecer “[...] conceitos e juízos que 

não constituem realidade empírica nem podem reproduzi-la, mas que permitem ordená-

la pelo pensamento de modo válido.” (Ibid., p. 104). 

 

 

2.1.1.4 A microsociologia de Georg Simmel 

 

Georg Simmel influenciou a obra de Max Weber e, por este motivo, é possível 

encontrar pontos de semelhanças entre ambos, como: a concepção de ação social de 

Weber e a interação social de Simmel; a preocupação com os problemas metodológicos 

da Sociologia; o distanciamento do pesquisador em relação ao seu objeto; e a concepção 

da realidade como infinita e do conhecimento como parcial. No entanto, Weber tem 

uma preocupação com a sistematização metodológica que não se encontra em Simmel.  

 

2.1.2 A relação indivíduo, sociedade e trabalho 

 

Nas comunidades primitivas ou tribais, o trabalho era realizado em um plano de 

organização comunitária no qual a distribuição das atribuições era estabelecida de 

acordo com a capacidade produtiva dos membros da comunidade, sem que fossem 

concedidos privilégios individuais. (OLIVEIRA, 2006). Segundo Vygotsky (2004), 

nesse modelo de produção o homem atuava em duplo papel: como fonte imediata de 

energia física e como organizador e administrador de suas ferramentas e movimentos.  

 

À medida que as sociedades progrediam e passavam a uma estrutura de classes, a 

diferenciação social refletia-se na divisão do trabalho em físico e mental feita entre os 

diferentes membros da comunidade, cabendo a uns as funções de organização e 

comando e a outros as funções de execução. Durante a Antiguidade, nas civilizações 
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com formações escravistas, a exploração da terra era destinada aos escravos, enquanto 

o comércio e o artesanato eram exercidos por representantes de camadas mais baixas da 

sociedade. A classe superior era representada por uma aristocracia de guerreiros, 

conferindo ao poder um caráter bélico. (OLIVEIRA, op. cit.; VYGOTSKY, ibid..).   

 

Embora ainda representasse uma atividade exercida pelas classes mais baixas, o 

trabalho na Idade Média recebeu uma valorização moral, já que a exploração do 

trabalho servil pelos senhores feudais era legitimada pela Igreja. Segundo Gomes 

(2008) na ótica religiosa o trabalho era interpretado como um castigo imposto ao 

homem como punição pelo pecado original e que deveria ser aceito sem 

questionamentos, independentemente das condições e intensidade que lhe eram 

impingidas.   

 

Com o crescimento do comércio e da manufatura e o movimento crescente de 

urbanização na Europa ocidental, o trabalho ocupou uma nova dimensão social que 

caracterizou a transição do feudalismo para o capitalismo. As transformações decisivas 

dos séculos XI a XIII decorreram de avanços técnicos e agrícolas que liberou mão-de-

obra para atividades urbanas como o artesanato e o comércio. A expansão marítima 

trouxe ao mundo europeu uma dimensão comercial de mercado mundial. As 

manufaturas substituíram gradativamente as oficinas de artesanato e, com isso, a 

produção baseada na cooperação foi sucedida por um processo mais intenso de divisão 

do trabalho. (OLIVEIRA, op. cit.; WOLFF, 1965). 

 

Para Katz e Kahn (1970), a integração social na sociedade primitiva era baseada em um 

sistema comum de valores, com pequena divisão de trabalho que favorecia a 

solidariedade baseada na consciência coletiva. Em estrutura social complexa há uma 

redução do código moral universal e são as práticas normativas e a interdependência de 

função que formam a base para a integração social. Os autores corroboram o clássico 

trabalho de Durkheim sobre da divisão do trabalho social. 

 

O trabalho foi reconhecido como uma missão do homem com a Reforma Protestante. A 

crença na predestinação de Calvino foi interpretada como uma glorificação do sucesso 

e a identificação da riqueza como uma virtude, o que contrasta com os ideais medievais 

de pobreza e do trabalho como expiação ao pecado. (GOMES, op. cit.).     
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Com o surgimento da modernidade os homens começam a reconhecerem-se como 

indivíduos “[...] à parte dos grupos ou comunidades onde antes eram tratados como 

seres indiferenciados de regras, valores e hábitos coletivos.” (BENDASSOLLI, 2006, 

p. 19). Para Bauman (2005), essa mudança de concepção do homem como indivíduo é 

o reflexo da “crise de pertencimento” gerada pelo surgimento do Estado moderno e a 

ideia de comunidade nacional que foi sobreposta a da sociedade local, até então 

predominante, que era definida por laços de família. 

 

Desta forma, é iniciado o processo de elaboração da identidade e seus contornos nos 

campos social, econômico e filosófico. A ascensão da burguesia e a consolidação do 

capitalismo operam uma transformação conceitual e valorativa do trabalho que de 

atividade regulada pela vida comunitária passou a ser um elemento integrador e 

reprodutor da sociedade. Nesse novo papel, o trabalho além da função básica de garantir 

a sobrevivência das pessoas tornou-se, “[...] também, se não acima de tudo, um meio de 

viver e colocar ao nosso alcance outras fontes de satisfação.” (FRISCH-GAUTHIER, 

1973, p. 158).  

 

Para Bendassolli (op. cit., p. 20), “com o capitalismo emerge a ideia de trabalho que se 

tornaria dominante no ocidente, uma ideia que já de início colocava o trabalho como 

central do ponto de vista econômico e também ideológico.” Marx descreve o homem 

como um animal laborans para quem o trabalho direciona o sentido de sua existência e, 

portanto, é central na elaboração da identidade dos indivíduos. O crescimento 

econômico não é acompanhado pelo desenvolvimento social e, “nesse sentido, o 

capitalismo é um sistema histórico-cultural que tem uma identidade própria, baseada na 

relação dialética entre a burguesia e o proletariado.” (GOMES, op. cit., p. 49).    

 

O trabalho, como produto, é vendido pelo proletariado em troca do salário e essa 

dinâmica é base de sustentação do capitalismo. Nesse contexto, a valorização do 

trabalho é tão verdadeira quanto necessária. Do homem movido pelo próprio interesse 

egoísta, de Adam Smith, ao homem protestante para quem o trabalho compreende 

reconhecimento pessoal, social e divino, de Max Weber, o trabalho é elevado à posição 

central na definição das identidades (GOMES, ibid.; BENDASSOLLI, 2006). 
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Segundo Chanlat (1996), as inúmeras transformações econômicas, sociais, políticas e 

culturais ocorridas após a Revolução Industrial são caracterizadas pela ascensão da 

racionalização, acumulação do capital, hegemonia de categorias econômicas, 

desenvolvimento do individualismo, obsessão pelo progresso, urbanização e explosão 

tecnológica. As condições de trabalho, nesse contexto de mudanças, representaram 

ponto de tensões e conflitos entre empregadores e empregados, já que jornadas de 

trabalho exaustivas e exploração do trabalho infantil eram práticas comuns na indústria. 

(GOMES, op. cit.). 

 

Os assalariados conquistaram melhores condições de trabalho construídas a partir de 

relações estáveis de emprego, muitas vezes regulamentada e amparada pelo Estado. 

Nessa nova ordem social proliferaram grande números de organizações que se tornaram 

pontos de estruturação individual e coletiva. (DAL ROSSO, 2008; CHANLAT, op. cit.).  

 

No entanto, esse cenário tem sofrido profundas transformações motivadas pela 

Revolução Tecnológica e pela Globalização. Segundo Dal Rosso (Ibid.) vivenciamos 

um grande movimento de intensificação do trabalho motivada pelo desenvolvimento 

das tecnologias de informação e comunicação. Os vínculos de emprego estão cada vez 

mais instáveis e a segurança que o trabalho oferecia já não se verifica mais. 

 

 

2.1.2.1 Tempo e trabalho 

O tempo representa uma das principais preocupações na sociedade industrial 

contemporânea e são empreendidos grandes esforços no sentido de aumentar a 

quantidade de atividades que podem ser feitas dentro de um dado tempo. Diferentes 

autores tem estudado as experiências sociais e individuais relacionadas ao tempo e, com 

ênfase na atividade laboral. (BLYTON, 1990; DAL ROSSO, opus. cit.; CHANLAT, 

opus. cit.) 

 

Para Blyton (Ibid.), embora sejam frequentes as queixas e insatisfações relacionadas ao 

tempo demandado pelo trabalho, ele tem um efeito estrutural na vida das pessoas, já que 

a rotina diária do trabalhador é construída em função do tempo destinado ao trabalho e a 

condição de não trabalho é indesejável, não só por seus efeitos econômico-financeiros, 
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como, também, por seus efeitos psicológicos. Dal Rosso (opus. cit.) adverte para o 

efeito da evolução tecnológica na construção da rotina de trabalho, já que o trabalhador 

atual pode ser acessado a qualquer momento e em qualquer lugar e seu tempo de 

trabalho e não-trabalho torna-se impreciso. 

 

Para Ciulla (2000), se os trabalhadores dos tempos modernos trabalhavam em excesso, 

os trabalhadores dos tempos pós-modernos além de trabalharem em excesso, também 

são controlados em excesso, já que os empregadores estão sempre ansiosos para 

incrementarem o desempenho financeiro das companhias. Atender às demandas do 

trabalho requer mais horas trabalhadas diminuindo o tempo que seria destinado às 

atividades de lazer e ao convício familiar. Esse fenômeno é conhecido como work-life-

balance. 

 

Estudo realizado na Grã-Bretanha (CROMPTON; LYONETTE, 2007) com mulheres 

bem sucedidas nas áreas médica e de contabilidade aponta para um aumento qualitativo 

da posição da mulher no mercado de trabalho e também a capacidade de equilibrar a 

carreira e a casa. No entanto, esse sucesso no equilíbrio entre o trabalho e a vida, requer 

uma luta constante contra o tempo. 

 

Estudo realizado com europeus na área de intensidade de trabalho, ao avaliar a presença 

de algum sintoma de estresse promovido pela experiência de trabalho não encontrou 

diferença significativa entre homens e mulheres (44% e 43%) e, embora inicialmente, 

não tenham encontrado relação entre gênero e o número de doenças causadas pelo 

trabalho, enfatizam que homens tendem a trabalhar em piores ambientes de trabalho. 

(BURCHELL; FAGAN, 2004)  

 

 

2.2 A teoria da atividade 

  

A Teoria da Atividade resultou de esforços, logo após a Revolução Russa de 1917, para 

o desenvolvimento de uma psicologia baseada na filosofia Marxista. Vygotsky, 

Leont´ev e Luria formaram um grupo de trabalho que buscava a construção de uma 

ciência psicológica por meio do método de Marx. Segundo Asbahr (2005, p. 36) o 
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mérito de Vygotsky, líder intelectual do grupo, foi apropriar-se do materialismo 

histórico dialético como mediação para a formulação da psicologia histórico-cultural.  

 

Além do método, há outros conceitos fundamentais advindos do materialismo histórico 

dialético que dão sustentação à psicologia histórico-cultural: a historicidade e a 

centralidade do trabalho como fatores que influenciam o desenvolvimento do homem; 

o caráter material da existência humana; e a concepção do caráter mediatizado do 

psiquismo humano. (Ibid.). 

 

Para Vygotsky (2007, p. 62), “[...] o desenvolvimento psicológico dos homens é parte 

do desenvolvimento histórico geral de nossa espécie e assim deve ser entendido.” Desta 

forma, apenas a compreensão do desenvolvimento da sociedade e das formas como os 

homens produziram e produzem sua existência possibilita o entendimento de seu 

comportamento. O tempo, como experiência passada e presente tanto individual quanto 

social, foi então, introduzido na psicologia.  

 

Nessa abordagem psicológica, o trabalho, como atividade humana, assume papel 

central no desenvolvimento do homem à medida que, por meio dele, é produzida não 

só a vida biológica e social humana, como, também seu psiquismo. Este processo 

implica na transformação da natureza externa (externalização) mediada por 

instrumentos de trabalho e, ao mesmo tempo, transforma sua própria natureza pela 

reconstrução interna de uma operação externa (internalização). O processo de 

internalização consiste numa série de transformações:  

 

a) Uma operação que inicialmente representa uma atividade externa é 

reconstruída e começa a ocorrer internamente;  

b) Um processo interpessoal é transformado num processo intrapessoal; e  

c) A transformação de um processo interpessoal num processo intrapessoal é o 

resultado de uma longa série de eventos ocorridos ao longo do 

desenvolvimento. 

 

A internalização das atividades socialmente enraizadas e historicamente desenvolvidas 

constitui o aspecto característico da psicologia humana e é a base do salto quantitativo 

da psicologia animal para a psicologia humana (Ibid.). 



 

 

32 

 

Segundo Asbahr (Op. cit.), o conceito do caráter material da existência humana está 

vinculado aos dois conceitos anteriores, de historicidade e centralidade do trabalho, já 

que para os psicólogos soviéticos só é possível entender o psiquismo a partir da sua base 

material. Nessa base, está compreendida a maneira como o homem organiza sua vida, 

incluindo as relações sociais de produção. 

 

A relação do homem com a natureza é mediada por objetos criados no decorrer da 

história da humanidade. Desta forma, para Vygotsky (Op. cit., p. 33), “[...] o processo 

simples estímulo-resposta é substituído por um ato complexo, mediado [...]”, conforme 

representação da Ilustração 1. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Por meio da Ilustração 1, compreende-se que a fórmula simples de estímulo e resposta 

(S� R) é substituída por um novo processo onde o impulso direto (S� R) para reagir é 

inibido. É, então, incorporado um estímulo auxiliar (X) que facilita a complementação 

da operação por meios indiretos. Essa mediação “[...] confere à operação psicológica 

formas qualitativamente novas e superiores, permitindo aos seres humanos, com o 

auxílio de estímulos extrínsecos, controlar seu próprio comportamento.” (Op.cit., p. 

34).   

 

Para Vygotsky (2007), a aceitação desses conceitos requeria uma nova metodologia 

para a experimentação psicológica. Desta forma, foram estabelecidos os princípios que 

formam a base de sua abordagem na análise das funções psicológicas superiores, que 

são:  

 

a. Análise de processo e não de objetos: como os processos psicológicos 

sofrem constantes mudanças, a investigação e compreensão devem focar 

S R

X

S R

X
Ilustração 1 – Modelo de Mediação 
Fonte: Extraído de Vygotsky (Ibid.) 
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como determinado fenômeno desenvolveu-se na história social dos 

indivíduos. 

b. Explicação versus descrição: ao contrário de descrever o fenômeno 

deve-se procurar compreendê-lo em sua totalidade e essência. 

c. Investigação do “comportamento fossilizado”: comportamentos 

automatizados que perderam sua origem e aparência externa precisam 

ser compreendidos a partir da história do comportamento. 

 

Esse arcabouço teórico foi utilizado no estudo de diversas temáticas por Vygotsky e 

seus seguidores, sendo que Leont´ev desenvolveu a estrutura conceitual de atividade, 

atualmente conhecida como Teoria da Atividade. Por muitos anos a Teoria da 

Atividade constituiu-se na orientação teórica da psicologia russa e, atualmente há 

diferentes pesquisas explorando aplicações dessa estrutura conceitual em diferentes 

áreas do conhecimento e em diferentes países (KUUTTI, 1996; BANNON, 1997; 

KAPTELININ, 1999; ENGESTRÖM, 2000; ENGESTRÖM, 2001; MWANZA, 2001, 

ASBAHR, 2005; LIU; SCHWEN, 2006; BARROS, 2007; MORETTI, 2007). 

 

Segundo Leont´ev (apud MORETTI, 2007), a atividade compreende o processo que é 

psicologicamente caracterizado por aquilo ao qual esse processo se dirige (objeto), 

coincidindo sempre com o objetivo que estimula o sujeito a executar esta atividade 

(motivo). Para Barros (2007), objetos e necessidades isolados não produzem atividades, 

estas só existem se houver um motivo. Motivos podem ser identificados como 

“motivos compreensíveis” ou “motivos eficazes”. Os primeiros representam aqueles 

que não coincidem com o objeto da atividade, enquanto que essa coincidência existe 

para os outros. 

 

De acordo com Asbahr (Op. cit.) a atividade é estimulada por vários motivos 

simultâneos. Como exemplo, cita a atividade laboral que “[...] corresponde à motivação 

social de produção de objetos ou serviços, mas também, na sociedade capitalista, à 

remuneração material.” (Ibid., p. 49).  

 

As atividades não são entidades estáticas ou rígidas, já que estão sujeitas a contínuas 

mudanças e processos de desenvolvimento, o que as inserem em um contexto histórico. 

Vários artefatos estão contidos em uma atividade e têm a função de mediação. Isso 
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significa que a relação entre os elementos de uma atividade não são direcionadas, mas 

sim, mediadas. Durante o desenvolvimento de uma atividade, artefatos podem ser 

criados e transformados, por meio de um processo cultural. O controle humano do 

ambiente se dá, então, pela criação e uso desses artefatos. Isso implica em uma 

concepção onde o artefato é um componente integrado e inseparável do funcionamento 

humano (KUUTTI, op. cit.). 

    

Uma atividade é formada por um sujeito que tem uma forma de agir direcionada a um 

objeto. A motivação do sujeito está na transformação do objeto em resultado. Para que 

esta transformação ocorra são utilizadas ferramentas que correspondem a artefatos 

usados para auxiliar na transformação do objeto no resultado (NARDI, 1996). 

 

Para Kaptelinin (1999), o princípio fundamental da Teoria da Atividade é o que 

considera a união entre consciência e atividade. Entende-se por consciência a mente 

humana como um todo, e, por atividade a interação humana com o objetivo real. A 

partir deste princípio, a consciência emerge e existe como um componente especial da 

interação humana com o ambiente. 

 

Os princípios da Teoria da Atividade, segundo diferentes autores (KUUTTI, op. cit; 

BANNON, op. cit; KAPTELININ, op. cit; MWANZA, op. cit; LIU; SCHWEN, op. cit) 

são:  

 

a) Orientação a um Objeto: toda atividade é realizada por um sujeito em direção a 

um objeto e ocorrem transformações mútuas entre eles. 

b) Mediação: a relação dos seres humanos com os objetos do ambiente é mediada 

por artefatos ou ferramentas. 

c) Estrutura Hierárquica da Atividade: estabelece que a relação dos seres humanos 

com os objetos do mundo ocorre de forma hierárquica.  

d) Desenvolvimento: a análise de qualquer tipo de fenômeno deve levar em 

consideração o contexto histórico, ou seja, as práticas resultam da resolução de 

contradições ocorridas durante o curso do desenvolvimento das mesmas. 

e) Internalização-Externalização: a internalização é a apropriação, por parte do 

sujeito, de informações do contexto social no qual a pessoa está inserida. Já a 
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externalização é o processo inverso, verificada através de como ações humanas 

transformam o ambiente ao seu redor. Esse processo é dialético e contínuo. 

 

Segundo Engström (2001), a Teoria da Atividade teve em Vygotsky a sua “primeira 

geração” com a ideia de mediação e o seu modelo triangular (Ilustração 1). A limitação 

dessa geração estava na unidade de análise centrada no indivíduo. Na “segunda 

geração”, Leont´ev esclarece a diferença entre uma ação individual e uma atividade 

coletiva. Ele utiliza vários exemplos para ilustrar seus conceitos e o da caçada primitiva 

coletiva tornou-se muito famoso: 

 

Um dos exemplos clássicos apresentados por Leont´ev para tornar clara a ideia de que o ser 

humano não se desenvolve sozinho é a atividade de uma caçada. As ações são planejadas 

para serem desenvolvidas por vários indivíduos. Em uma caçada, há o indivíduo que prepara 

a cilada para o animal, há aquele que mata o animal e há aquele que separa a pela da carne. 

Todos agem coletivamente por meio de ações individuais, porém apenas o conjunto de 

resultados das atividades individuais, gerando um produto coletivo, é capaz de satisfazer a 

necessidade de todos: que é a de se alimentar com a carne do animal. (BARROS, 2007, p. 

41). 

 

No entanto, Leont´ev não chegou a expandir o modelo de mediação triangular de 

Vygotsky para um modelo de um sistema coletivo de atividade. Engström (2000) 

propõe um modelo gráfico (Ilustração 2) que foca as relações sistêmicas existentes entre 

o sujeito. Ele parte das seguintes perguntas:  

 

1) Quem são os sujeitos de aprendizagem, como eles são definidos e onde estão 

localizados?  

2) Por que eles aprendem, o que faz com que eles empreendam esse esforço?  

3) O que eles aprendem, quais são os conteúdos e resultados da aprendizagem?  

4) Como eles aprendem, quais são as ações ou processos-chaves da aprendizagem? 

 

O subtriângulo superior representa ações individuais ou coletivas (Pessoas) inseridas em 

um sistema de atividades coletivo. O círculo corresponde ao objeto que caracteriza a 

ação orientada a um objetivo, seja ele explícito ou implícito, que é marcado pela 

ambiguidade, surpresa, interpretação e potencial de mudanças. A ideia das contradições 

como uma força direcionadora de mudanças e desenvolvimentos em sistemas de 
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atividade ampliou a possibilidade de aplicação da Teoria da Atividade como um guia de 

princípios para pesquisas empíricas. (Engeström, 2001).  

 

Regras Comunidade

Divisão do
Trabalho

Pessoas

Objeto

Ferramentas

Mediação por Artefatos Sentido

Significado
Resultado

 
Ilustração 2 – Estrutura do Sistema de Atividade Humana 

Fonte: Adaptado de Ergeström (2000) 
 

A estrutura do sistema de atividade humana é subdividida em quatro mediações, onde 

são analisados os diferentes artefatos utilizados: 

 

1) Mediação por ferramentas - são analisados como os instrumentos 

utilizados, auxiliam a transformação do objeto em resultado pelas 

pessoas.  

2) Mediação por regras sociais - são identificadas as normas e convenções 

sociais estabelecidas dentro da comunidade e como elas contribuem para 

a transformação do objeto em resultados. 

3) Mediação pela comunidade – compreende na identificação e análise de 

como os diferentes grupos sociais que se relacionam com as pessoas da 

atividade e tem interesse nela influenciam o processo.  
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4) Mediação pela divisão de trabalho – analisa a forma de organização e 

distribuição de tarefas de uma comunidade relacionada ao processo de 

transformação de um objeto em um resultado. 

O modelo de Engeström (2001) oferece uma representação visual com elementos-

chaves para a análise e documentação das práticas humanas. São estabelecidos cinco 

princípios que sumarizam essa abordagem: 

a) Primeiro Princípio – um sistema de atividade coletivo, mediado por artefatos e 

orientado a um objeto é a unidade primária de um sistema maior, onde há muitos 

outros sistemas de atividades. Dentro desse sistema maior pode haver ações 

direcionadas a objetivos, tanto individuais quanto em grupo, e operações 

automáticas. Para identificá-las é necessário compreender o contexto do sistema 

de atividade como um todo. 

b) Segundo Princípio – em um sistema de atividade há múltiplos pontos de vista, 

tradições e interesses. A divisão de trabalho em uma atividade cria diferentes 

posições para os participantes. Os participantes trazem suas próprias 

experiências e o sistema de atividade tem diferentes camadas e estratos de 

histórias gravados em seus artefatos, regras e convenções. Essa multiplicidade é 

ainda multiplicada pelas relações e interações do sistema de atividade, tornando-

se uma fonte de problemas e de inovações, o que demanda ações de mudanças e 

de negociação.  

c) Terceiro Princípio – um sistema de atividade toma forma e transforma-se 

através de períodos de tempo. Seus problemas e potenciais podem apenas ser 

compreendidos por sua história. Esta história precisa ser estudada a partir da 

localização, ideias teóricas e ferramentas que estão relacionadas a uma atividade. 

d) Quarto Princípio – as contradições têm papel central como fonte de mudanças 

e desenvolvimentos.  Contradições não são o mesmo que problemas ou conflitos. 

Contradições são tensões estruturais acumuladas historicamente dentro e entre 

sistemas de atividade. Atividades são sistemas abertos e quando um novo 

elemento entra em um sistema provoca contradições quando colide com algum 

velho elemento.  
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e) Quinto Princípio – os sistemas de atividade sofrem transformações expansivas 

contínuas geradas pelas contradições. Uma transformação expansiva é 

consumada quando o objeto e o motivo se uma atividade são reconceitualizados 

e representam uma nova perspectiva da atividade. 

Os cinco princípios são cruzados com as quatro questões para formar a matriz que serve 

como uma estrutura guia para análise de sistemas de atividade, complementarmente à 

estrutura triangular (Ilustração 2). Em pesquisa realizada em hospital pediátrico de 

Helsinki (Engeström, 2001) foi utilizada essa estrutura para analisar a intensificação do 

uso de hospitais em detrimento de prontos-socorros. Os resultados da pesquisa 

apontaram conflitos envolvendo familiares de pacientes, funcionários do hospital e 

funcionários de prontos-socorros. A análise desses conflitos possibilitou a construção de 

propostas de mudanças envolvendo ações direcionadas aos diferentes grupos envolvidos 

no processo. 

 

Liu e Schwen (2006) utilizam a Teoria da Atividade e o modelo proposto por 

Engeström para analisar as tensões do sistema de educação a distância. A pesquisa foi 

realizada por meio de um estudo de caso de um curso de MBA online de uma grande 

universidade dos EUA. O curso era oferecido para funcionários de uma organização não 

identificada. Como participantes foram considerados os instrutores e os alunos. Havia 

34 estudantes no curso, sendo que 30 concordaram em participar da pesquisa, e destes, 

apenas uma mulher. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semi-

estruturadas realizadas duas ou três vezes durante o curso e todas elas foram gravadas. 

Os resultados encontrados na pesquisa sugerem que: 

 

1) Os participantes de MBA online são extremamente ocupados 

profissionalmente e identifica-se grande tensão em relação à destinação de 

tempo para as atividades educacionais. 

2) Há satisfação quanto ao desempenho nas atividades online. 

3) São percebidas deficiências de habilidades dos instrutores como 

facilitadores de atividades colaborativas online. 
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4) São percebidas deficiências no processo de sociabilização em cursos online. 

5) A construção de comunidades de aprendizagem foi dificultada pela falta de 

tempo dos alunos e pelo ambiente estruturado para orientação ao objetivo 

em detrimento das trocas de experiências. 

6) Interações obrigatórias são vistas como impositivas demais em um ambiente 

onde a expectativa do aluno é ter muita flexibilidade, no entanto, elas 

contribuem para o acompanhamento mais efetivo do curso e melhor 

administração das prioridades.  

7) As ferramentas de comunicação devem possibilitar interações síncronas 

entre aluno-professor e aluno-aluno para possibilitar maior colaboração.  
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3 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

 

O objetivo deste capítulo é descrever a abordagem metodológica utilizada para a 

condução do trabalho. A pesquisa é classificada, bem como é detalhada a estratégia 

utilizada para a sua condução. Apresentam-se as razões que levaram à escolha do 

estudo de caso como estratégia de pesquisa, o protocolo do estudo, as técnicas e 

procedimentos utilizados para a coleta de dados e análise dos resultados obtidos. 

 

 

3.1 Procedimentos metodológicos 

 

O presente trabalho está inserido no campo das Ciências Sociais Aplicadas e, portanto, 

seu objeto de estudo “[...] está associado com o homem enquanto ser relacionado, com 

si próprio, com os outros, com seu entorno físico e biológico e com as entidades 

mentais: ideias, conceitos, lógica.” (MARTINS, THEÓPHILO, 2007, p. 2). O foco 

centrado na compreensão dos resultados afetivos originados de tensões, conflitos e 

contradições decorrentes da introdução de atividade educacional online na rotina dos 

sujeitos de pesquisa, por suas características peculiares e objeto de estudo, requer 

delineamento metodológico específico e próprio para atender a seus objetivos.    

 

O método empregado buscou o êxito no alcance dos objetivos estabelecidos, dando 

especial atenção à significância dos achados, ou seja, procurou garantir a validade e a 

confiabilidade da pesquisa. Segundo Kidder et al. (1981a) uma pesquisa é válida 

quando suas conclusões respondem às questões formuladas e é fidedigna quando seus 

resultados são replicáveis. Yin (2001) relata os quatro testes (validade de constructo, 

validade interna, validade externa e confiabilidade) mais comumente utilizados para a 

estratégia de pesquisa selecionada e recomenda táticas aplicáveis ao contexto deste 

trabalho que foram devidamente abordadas no seu desenvolvimento e serão 

evidenciadas posteriormente. 

 

Também foi dada especial atenção, durante o planejamento e execução deste estudo, às 

questões éticas que envolvem pesquisa com sujeitos humanos. Os procedimentos que 

nortearam esse cuidado envolvem: divulgação prévia dos reais objetivos e da natureza 
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da pesquisa às pessoas; condicionamento do envolvimento de pessoas ao seu 

consentimento formal; isenção de qualquer tipo de coação a fim de estimular a 

participação; manutenção do anonimato e do caráter confidencial; evitação da invasão 

de privacidade, bem como da exposição dos participantes a qualquer tipo de estresse 

físico ou mental (KIDDER, 1981c; GALL et al., 2007).   

 

A ênfase na trama de relações contraditórias aliada ao desejo de desvendar os 

resultados afetivos obtidos a partir do conflito dos interesses relacionados à situação 

problema que motivou este estudo, aproximam-no da abordagem metodológica crítico-

dialética. Segundo Frigotto (1994, p. 75), a “dialética situa-se, então, no plano de 

realidade, no plano histórico, sob a forma da trama de relações contraditórias, 

conflitantes, de leis de construção, desenvolvimento e transformação dos fatos.” 

 

Para Gamboa (1994, p. 97), “sua postura marcadamente crítica expressa a pretensão de 

desvendar, mais que o ‘conflito das interpretações’, o conflito dos interesses”. O autor 

ainda esclarece que para esse tipo de pesquisa o homem é compreendido como um ser 

social e histórico que, apesar da determinação do contexto, é também capaz de criar e 

transformar sua realidade social. 

 

Para a dialética, a realidade é concebida como intrinsecamente dinâmica e contrária, ou 

seja, feita de convergências (tese) e divergências (antítese) que geram mudanças 

(síntese). A história, além de expressar a trajetória do fenômeno, também pode explicá-

lo, permitindo análises que possibilitam a descoberta de tendências, recorrências, todos 

e partes (DEMO, 2000). 

 

Cabe ainda, salientar que essa abordagem tem estreita relação com a Teoria da 

Atividade, já que ambas estão fortemente relacionadas ao materialismo histórico 

(BARROS, 2006; MARTINS; THEÓPHILO, 2007). Nesse sentido, Frigotto (1994, p. 

86) adverte: 

 

Por fim, vale ter presente que a busca consciente de uma postura materialista histórica na 

construção do conhecimento não se limita à apreensão de um conjunto de categorias e 

conceitos. Não se trata de homogeneizar o discurso. É preciso superar a abstratividade 

inicial dando-lhe concretude. Esse movimento é um movimento prático, empírico. Há, pois, 
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a exigência necessária de uma concepção de realidade, um método capaz de desvendar as 

‘leis’ fundamentais que estruturam um problema que se investiga, da exposição orgânica 

dos avanços no conhecimento e de novas sínteses no plano da realidade histórica. 

 

 

3.2  Classificação da pesquisa 

 

Os objetivos, principal e específicos, deste trabalho relacionam-se com a descrição, 

compreensão, interpretação e análise de um fenômeno social dentro de seu contexto 

real e as condições contextuais do fenômeno que estão fortemente relacionadas a ele, 

sendo assim, difícil estabelecer claramente seus limites. Segundo Demo (2000, p. 146) 

“há realidades que talvez pudéssemos chamá-las de mais qualitativas, e outras mais 

quantitativas, mas todas são mescla de ambas as dimensões.” Como esta pesquisa 

busca analisar em profundidade o fenômeno estudado e utiliza para isso percepções dos 

participantes originadas por diferentes estratégias de coletas de dados, ela é uma 

pesquisa prioritariamente qualitativa.  

 

Confrontando a pesquisa qualitativa com a quantitativa, os autores Gall et al. (2007, p. 

32), ressaltam que, para a primeira, a realidade social é construída por seus 

participantes, estudando casos e o significado que os indivíduos criam para o 

fenômeno, fazendo observações holísticas do contexto no qual a ação social acontece e 

as generalizações só são possíveis pela identificação de outros casos similares. Por 

outro lado, a pesquisa quantitativa assume que a realidade social é relativamente 

constante e objetiva, estuda populações ou amostras que as representem, preocupando-

se com o comportamento ou outros fenômenos observáveis, ou seja, analisa a realidade 

social através de variáveis, gerando dados numéricos que a represente. 

 

O que se pretende neste estudo é compreender e descrever com clareza, uma situação 

específica e vivenciada por um grupo singular de pessoas e que, por este motivo, não 

tem como foco principal generalizar resultados. No entanto, há espaço para 

generalizações analíticas que, segundo Yin (2001, p. 58) ocorre quando “[...] o 

pesquisador está tentando generalizar um conjunto particular de resultados a alguma 

teoria mais abrangente.”  
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Para Gall et al. (2007, p. 477), “o termo aplicabilidade, em vez de generalização, é 

mais apropriado para este objetivo da pesquisa qualitativa porque ela é baseada em 

diferentes processos e tipos de evidências”3. Os autores ainda esclarecem que leitores 

podem encontrar aplicabilidade dos resultados encontrados em diferentes situações 

vivenciadas em suas instâncias particulares. 

 

Dessa forma, a aplicabilidade dos resultados mesmo que em diferentes cenários é 

possível quando se busca a percepção da intensidade e não da extensão. Nesse sentido, 

Demo (2000, p. 156) adverte que, embora “[...] não permite ‘soma’, porquanto 

intensidades potencializam-se, exponencializam-se, multiplicam, saltam, emergem. É 

nesse contexto que se poderia dizer: pesquisa qualitativa não permite generalizar 

extensivamente, mas intensivamente.”  

 

Desta forma, a compreensão de uma realidade social, por sua complexidade e sutileza, 

não se faz por uma única via, nem tampouco se presta a apenas uma interpretação. Ao 

contrário, diferentes abordagens podem compô-la de forma mais fiel e completa. 

Porém, é a face qualitativa que orienta este trabalho e, de acordo com Demo (2000, p. 

151):       

 

Colocando assim as coisas, podemos esperar saber melhor o que queremos captar; quando 

nos referimos à pesquisa qualitativa. Com efeito, toda proposta de captação da realidade 

(metodologia) está sempre a reboque de teoria na qual se definem os contornos mais 

relevantes da realidade. Não vêm antes nem o dado, nem o método. O desafio que temos é 

o de buscar modos de captação que sejam congruentes com as marcas da qualidade, como, 

por exemplo, sua dinâmica mais flexível, subjetiva, intensa, ideológica, profunda, 

provisória. 

 

 

3.3  A definição da estratégia de pesquisa 

 

A seleção de uma instância particular do fenômeno (participantes de uma turma do 

Programa) não foi motivada apenas pela conveniência, mas, sobretudo, pelo interesse 

em investigar a realidade em intensidade e não em extensão. Identificar as relações 

                                                 
3 “The term applicability, rather than generalizability is more appropriate for this goal of qualitative 
research because it is based on different processes and types of evidence.” 
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contraditórias inerentes à rotina de estudantes-executivos que incorporam atividades 

educacionais online em suas rotinas, considerando seus contextos e repertórios 

pessoais, e compreender os resultados afetivos decorrentes dessa experiência requer a 

investigação do fenômeno em sua perspectiva mais verticalizada. Conforme Demo 

(2000, p. 155), “para podermos fazer isso, com a devida profundidade, temos que 

trabalhar pequeno grupo, que jamais será representativo da sociedade inteira, mas pode 

ser ‘exemplar’.” 

 

A proximidade da pesquisadora com o objeto de estudo (explicitado na definição da 

questão de pesquisa) capacita-a na condução da abordagem metodológica selecionada, 

sem, contudo, prejudicar a imparcialidade requerida em pesquisas científicas, pois a 

natureza do fenômeno estudado não se presta ao seu controle, nem tampouco 

representa objeto que suscite conflito de interesse. O aparecimento ou não, na 

singularidade da vida de cada um dos participantes, de condições que atenuem ou 

exacerbem o conflito ora em foco não estão ao alcance de manipulação por parte da 

pesquisadora. Nem tão pouco a adoção de ações e procedimentos, com vistas a 

enfrentá-lo. Pode-se dizer, portanto, que a pesquisadora assumirá o papel de uma 

testemunha, com a missão de registrar, de forma fidedigna, os fatos, relatos, atos e suas 

implicações, relacionando-os sob o abrigo da base teórica. Para Demo (2000), em 

pesquisas qualitativas, o envolvimento do pesquisador pode, inclusive, ser considerado 

um fator fundamental para atingir os objetivos de pesquisa, desde que a realidade seja 

captada de forma honesta e que o processo de pesquisa permita o controle 

intersubjetivo. 

 

A estratégia de pesquisa utilizada é do Estudo de Caso que é própria para a construção 

de uma investigação empírica que pesquisa fenômenos dentro de seu contexto real, 

onde o pesquisador tem pouco controle sobre eventos e manifestações do fenômeno e 

reflita a perspectiva dos participantes envolvidos no fenômeno (YIN, 2001; 

MARTINS, 2006; GALL et al., 2007; MARTINS; THEÓPHILO, 2007). Gall et al. 

(2007) relatam que o Estudo de Caso é provavelmente a abordagem mais largamente 

utilizada para a pesquisa qualitativa em educação, podendo ser utilizada em 

praticamente qualquer tópico ou tipo de fenômeno. 
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O estudo de caso procurou identificar a dimensão do conflito estabelecido entre as 

atividades profissionais cotidianas dos sujeitos de pesquisa e a participação em 

programa de educação corporativa online, considerando-os, ainda, como pessoas 

inseridas em contextos sociais que incluem, entre outras coisas, a família. Para tanto, as 

percepções individuais dos participantes do Programa, notadamente em relação à 

conciliação de atividades requeridas pelo estudo e pelo trabalho, bem como suas 

interações sociais representaram o grande foco de atenção desse estudo.      

 

Para isso foi selecionado um caso único para estudo em profundidade da terceira turma 

do Programa de Especialização em Controladoria e Finanças, composta inicialmente 

por 31 integrantes da CNO e realizado pela FIPECAFI. De acordo com Yin (2001, p. 

63), a seleção de caso único é fundamentada quando “[...] o pesquisador tem a 

oportunidade de observar e analisar um fenômeno previamente inacessível à 

investigação científica [...].” Dos 31 integrantes, quatro abandonaram o curso e estes, 

quando procurados não retornaram o convite para participar da pesquisa, portanto, as 

evidências coletadas referem-se aos 27 alunos ativos do curso, sendo que destes, todos 

aceitaram participar da pesquisa e autorizaram o uso dos dados coletados para fins 

acadêmicos.  

 

Cabe ainda esclarecer que embora as contribuições dos alunos desistentes pudessem ser 

significativas na investigação do fenômeno, a omissão de resposta ao convite para a 

participação na pesquisa foi considerada uma negativa. O que motivou essa atitude foi 

a preocupação em não caracterizar qualquer tipo de coação que estimulasse a 

participação, ou que pudesse ser interpretada como invasão de privacidade ou, ainda, 

que causasse estresse emocional àqueles que, pela própria circunstância da desistência, 

já viviam situação de tensão. 

 

Com o objetivo de preservar o anonimato dos participantes da pesquisa foram omitidos 

seus nomes e dados, quando necessário, que possibilitassem identificá-los. Para 

viabilizar referências a percepções individuais dos sujeitos será adotada a sigla ‘Pnn’, 

onde ‘P’ refere-se a Participante e ‘nn’ refere-se ao número que o determina dentro de 

uma sequência numérica de 01 a 27. Cabe esclarecer que a distribuição numérica aos 

participantes foi aleatória, não seguindo qualquer tipo de ordenação lógica.    
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3.4  Coleta de dados 

 

A busca pela identificação de percepções quanto ao impacto da inserção de atividade 

educacional corporativa online na rotina de estudantes-executivos, aos resultados 

afetivos decorrentes dela e ao papel dos artefatos que mediaram essas atividades para 

esse resultado foi empreendida por meio de várias fontes de evidências. A utilização de 

fontes múltiplas de evidências e o estabelecimento de encadeamento das evidências 

coletadas são duas, das três táticas relacionadas à validade do constructo, segundo Yin 

(2001).  

 

Considerando a relevância da coleta de dados para o sucesso do estudo de caso, foi 

utilizado um conjunto de técnicas com uma abordagem de triangulação. De acordo com 

Gall et al. (2007), o processo de triangulação dos dados obtidos por múltiplos métodos 

de coleta pode aumentar a validade dos resultados de um estudo de caso. As técnicas 

utilizadas na coleta de dados foram: pesquisa documental, questionários, entrevistas e 

observação participante.  

 

As fontes das evidências utilizadas na análise dos dados coletados serão referenciadas, 

quando utilizadas citações diretas ou indiretas de participantes em conjunto com a 

identificação dos mesmos, de acordo com sistema de siglas, a fim de facilitar a 

identificação do procedimento de triangulação de evidências. Para esse fim, as 

evidências farão referência ao instrumento de coleta que a originou, conforme abaixo 

especificado: 

 

a) Pesquisa Documental (Dn) 

D1 – Relatório de Acompanhamento de Entrevistas 

D2 – Resultados do Questionário de Avaliação das Disciplinas 

D3 – Resultados do Questionário de Avaliação Final 

  

b) Questionário (Q1) 

 

c) Entrevistas (En) 

E1 – Entrevista com Alunos 
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E2 – Entrevista com Chefes 

 

d) Observação Participante (On) 

O1 – Dinâmica de Integração na Abertura 

O2 – Dinâmica de Integração no Encerramento 

 

A seguir serão descritas as técnicas de coleta de dados utilizadas, os procedimentos 

realizados, a utilização dos dados coletados e os instrumentos de coleta de dados 

primários que foram elaborados.  

 

 

3.4.1 Pesquisa documental  

 

A pesquisa documental inclui o levantamento de material não editado, exposto em 

meios escritos ou em outros meios e que nesta pesquisa embasaram a caracterização da 

empresa, da instituição acadêmica, do Programa e da turma, incluindo seus 

participantes. 

 

Para proceder ao levantamento das informações necessárias para a caracterização e 

compreensão de valores da empresa, além da consulta a materiais impressos como 

diferentes edições da revista corporativa Odebrecht Informa e de série de três livros 

sobre a cultura organizacional da empresa (TEO – Tecnologia Empresarial Odebrecht), 

também foram obtidos com representantes das áreas de controladoria e 

desenvolvimento de pessoas, materiais internos como apresentações sobre o grupo, 

estrutura organizacional, áreas de atuação e volume de negócios por regiões.  

 

As informações necessárias para a caracterização da instituição acadêmica foram 

extraídas de material impresso como o Relatório de Atividades de 2007 e do site da 

Instituição (www.fipecafi.org). Todos os demais documentos foram levantados junto à 

área de eLearning da FIPECAFI, com conhecimento prévio e consentimento de sua 

Diretoria.  

 

Para a descrição do Programa foi utilizada a proposta pedagógica e o Termo de 

Responsabilidade (ver Anexo 4), documento onde as regras de conduta são informadas 
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ao aluno. O Relatório de Acompanhamento de Entrevistas (D1) realizado durante o 

processo seletivo forneceu informações sobre os participantes como histórico e 

evolução profissionais, expectativas relacionadas ao curso, origem da indicação para o 

processo seletivo, além de motivações e perspectivas de dedicação relacionadas à 

realização do curso. As entrevistas foram realizadas pela pesquisadora em conjunto 

com a Diretora de Cursos da FIPECAFI, já que ambas atuam como coordenadoras do 

Programa. Embora as entrevistas tenham sido realizadas no período de levantamento de 

dados da pesquisa, foram consideradas como pesquisa documental, pois não foram 

conduzidas com a finalidade de levantar dados para este estudo e sim, como uma etapa 

do processo seletivo para definição dos participantes da turma. Também poderiam ser 

relatadas no item que discorrerá sobre observação participante, porém, a opção de 

mantê-las neste item é por estarem registradas e sintetizadas em Relatório enviado à 

empresa com as justificativas das indicações realizadas pela Instituição Acadêmica, 

caracterizando-o como documentação.  

 

As planilhas contendo desempenho e frequência dos participantes nas disciplinas do 

curso possibilitou o levantamento da situação de completude dos participantes que foi 

relacionado com diferentes variáveis, como gênero, nacionalidade, motivação no 

trabalho, entre outras. Também foram utilizadas como um dos critérios de identificação 

de sujeitos exemplares para as entrevistas. Como outros dados críticos, esses dados não 

serão divulgados individualmente.  

 

Foram analisadas as respostas aos questionários de avaliação das disciplinas (D2) onde 

os alunos atribuem conceitos relativos à satisfação com as diferentes disciplinas já 

concluídas e também são convidados a fazerem uma auto-avaliação. O Anexo 1 

reproduz o questionário disponível no ambiente virtual e que é preenchido 

eletronicamente. As informações ali obtidas subsidiaram o levantamento de percepções 

dos alunos a respeito das ferramentas que mediaram a atividade de aprendizagem, do 

papel facilitador de tutores e assistentes e de relatos dos participantes quanto a 

dificuldades encontradas, além de percepção sobre seu próprio desempenho e 

dedicação. Adicionalmente, ainda foram coletadas informações nas áreas de Fórum e 

nos registros de aulas-chat, disponíveis no ambiente virtual e de e-mails enviados a 

assistentes do curso, a fim de identificar manifestações voluntárias ali expressas e que 

pudessem contribuir para os objetivos desta pesquisa. 
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3.4.2 Questionário 

 

Embora a utilização de questionários em Estudos de Caso não seja uma prática comum 

(MARTINS, 2006), neste estudo sua utilização é justificada para a obtenção de 

evidências que possibilitassem a triangulação de informações obtidas por outras fontes 

de coleta de dados (YIN, 2001; GALL et al., 2007). O instrumento (ver Apêndice 3) foi 

construído com o principal objetivo de obter uma percepção sintética dos participantes 

quanto à importância atribuída por eles ao trabalho e à educação, comparadas entre si e 

com as demais dimensões sociais de suas vidas. Ele também proporcionou o 

levantamento atualizado de dados dos participantes, tanto demográficos quanto 

relacionados à ocupação atual. Adicionalmente foi identificada a presença ou não de 

outras dimensões sociais - como religião, política, lazer, atividades comunitárias ou 

filantrópicas – na vida desses estudantes-executivos.  

 

O formato e apresentação geral do questionário (Q1) foi inspirado em instrumento 

aplicado em trabalhadores do setor turístico (SIEBRA, 2000, p. 94) a fim de obter 

evidências sobre o significado do trabalho atribuído por eles.  As questões que abordam 

aspectos demográficos, levantamento da presença de dimensões sociais, características 

da ocupação dos sujeitos e importância atribuída ao trabalho comparada a outras 

dimensões sociais foram extraídas do referido trabalho e algumas adaptações foram 

realizadas a fim de adequá-las ao contexto da pesquisa. As questões relacionadas à 

centralidade do trabalho na rotina, à importância atribuída ao estudo comparado a 

outras dimensões sociais e às situações específicas referentes ao Programa foram 

elaboradas a fim de atender aos propósitos do estudo. 

 

Com o objetivo de validar o instrumento foi realizado pré-teste com três pessoas com 

perfil similar aos sujeitos da pesquisa. Não foram apontados problemas de 

interpretação das questões. O instrumento foi aplicado durante o quarto encontro 

presencial da Turma realizado nos dias 19 e 20 de setembro de 2008. Antes da 

distribuição do questionário, os alunos foram informados sobre os objetivos da 

pesquisa, sua autorização por parte das instituições envolvidas, bem como sobre seu 

caráter voluntário e preservação da identidade dos participantes. Dos 26 alunos 

presentes, 25 o responderam durante o encontro presencial e um enviou-o digitalizado e 

respondido por e-mail no dia 22 de setembro. O aluno que não participou do encontro 
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presencial recebeu versão digital do questionário por e-mail, no dia 20 de setembro e 

retornou, em 22 de setembro, o instrumento preenchido e autorizando sua utilização 

neste trabalho. 

 

 

3.4.3 Entrevistas  

 

Segundo Yin (2001, p. 112), as entrevistas podem assumir diferentes formas em um 

Estudo de Caso, mas, normalmente, representam uma das principais fontes de 

informações, pois permitem que o pesquisador tenha acesso não só a percepções e 

interpretações dos participantes do estudo, como também a sugestões de outras fontes 

de pesquisa. A entrevista é uma técnica adequada e muito utilizada em pesquisas 

qualitativas já que permite que sejam esclarecidas declarações vagas, bem como 

obtidas mais informações dos respondentes (GALL et al., 2007).  

 

Foi utilizado o tipo de entrevista semi-estruturada que, de acordo com Gall et al. (2007, 

p. 246), “[...] tem a vantagem de fornecer uma razoável padronização de dados por 

meio dos respondentes, mas com maior profundidade do que pode ser obtido por uma 

entrevista estruturada.”4 Elaborou-se um roteiro específico para cada perfil de 

participante, já que “esse roteiro comum é essencial, porque se torna impraticável 

analisar universos disparatados [...].” (DEMO, 2000, p. 156). Porém foi mantida 

flexibilidade para que os entrevistados pudessem se manifestar livremente e, desta 

forma, possibilitar que fossem obtidas informações adicionais que dificilmente seriam 

possíveis por outro tipo de coleta de dados (GALL et al., 2007).  

 

A identidade dos entrevistados não foi divulgada, com o objetivo de preservar o caráter 

confidencial das informações levantadas, conforme já relatado. As entrevistas foram 

conduzidas pela pesquisadora, pois desta forma buscavam “mais do que o 

aprofundamento por análise, [...] o aprofundamento por familiaridade, convivência e 

comunicação.” (DEMO, 2000, p. 159). Foi solicitado o consentimento expresso aos 

participantes para que as sessões fossem gravadas. Todas as entrevistas realizadas face-

a-face foram gravadas. As realizadas por telefone, por limitações técnicas, não 

                                                 
4 “[...] has the advantage of providing reasonably standard data across respondents, but of greater depht 
than can be obtained from a structured interview.” 
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puderam ser gravadas e, por este motivo, seus registros foram realizados por meio de 

anotações.    

 

Foram entrevistados dois grupos distintos de pessoas: alunos e chefes. O objetivo das 

entrevistas foi o de obter depoimentos direcionados à problemática em questão e que 

possibilitassem tanto aprofundar a captação das percepções dos participantes quanto 

corroborar dados obtidos por meio de outras fontes. 

 

As entrevistas com os alunos (E1) foram realizadas presencialmente no período de 18 a 

20 de setembro de 2008 e envolveram sete participantes. Destes, dois apresentavam 

pendências em várias disciplinas; dois fizeram reavaliação apenas em disciplinas do 

segundo módulo; um faltou ao segundo encontro presencial por impedimento 

profissional; e dois apresentavam bom desempenho e alto nível de dedicação ao 

Programa. Havia também, entre os entrevistados, uma heterogeneidade quanto a 

gênero, nacionalidade, estado civil, localização, formação e presença ou não de filhos 

na composição familiar. Após a análise das entrevistas foi avaliado que as informações 

obtidas eram suficientes para explorar o fenômeno em profundidade, principalmente 

quando considerada a triangulação dos dados, e, portanto, novas entrevistas com alunos 

dificilmente trariam informações adicionais que justificassem os esforços envidados em 

suas coletas e análises (GALL et al., 2007).  

 

O roteiro de entrevista (ver Apêndice 4) foi dividido em três grupos de perguntas que 

abordavam aspectos relacionados ao trabalho, à educação e aos resultados percebidos 

em relação à inserção da atividade educacional (Programa) na rotina dos entrevistados. 

As questões foram elaboradas de forma bastante aberta, a fim de possibilitar ampla 

liberdade de expressão aos participantes. Também houve a preocupação em abordar as 

percepções afetivas de forma gradativa, buscando, desta forma, ampliar a reflexão dos 

entrevistados, permitindo que emoções e sentimentos aflorassem durante o processo.   

 

A participação nas entrevistas foi solicitada pela pesquisadora diretamente aos 

participantes, após a explicitação dos objetivos da pesquisa e da importância desse tipo 

de coleta de dados para uma pesquisa dessa natureza. Também foi esclarecido que essa 

participação tinha caráter voluntário. Após essa conversa inicial e sendo aceito o 

convite para a entrevista, combinou-se o melhor momento para a sua realização. Todas 
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as entrevistas foram realizadas nas dependências da FIPECAFI, nos dias em que os 

alunos estiveram presentes para realizar provas de reavaliação, atividades pendentes de 

módulos anteriores e atividades programadas do quarto encontro presencial da turma. 

 

No início da entrevista foi esclarecido que não tinha o objetivo de avaliar a qualidade 

do Programa e que buscava focar dimensões afetivas e não cognitivas. Também foi 

garantida a preservação da confidencialidade dos depoimentos. Após esses 

procedimentos iniciais, as entrevistas eram realizadas. O tempo de duração de cada 

sessão variou de 24 a 42 minutos. Todas as entrevistas foram gravadas e, 

posteriormente, transcritas utilizando editor de texto e armazenadas em meio digital a 

fim de facilitar a análise. 

 

No planejamento do estudo de caso estava prevista a realização de entrevistas com 

representantes da empresa em diferentes níveis (gestão de pessoas, controladoria e 

chefe imediato). Durante a etapa de levantamento de dados, a importância do papel das 

áreas corporativas (gestão de pessoas e controladoria) nas questões focadas neste 

estudo revelou-se pequena, não justificando a elaboração de entrevistas para esse fim. 

Contudo, a relevância da postura do chefe imediato no desenvolvimento da situação-

problema tornou-se evidente, exigindo coleta de dados específica (E2). 

 

A elaboração do roteiro de entrevista para esse público (ver Apêndice 5) buscou captar 

aspectos como: a) percepções quanto a benefícios, sacrifícios e dificuldades 

relacionados ao participante do curso; b) ações realizadas pelo chefe com o objetivo de 

facilitar a participação de seu subordinado; c) identificação pelo chefe de resultados 

afetivos obtidos pelo subordinado e que pudessem estar relacionados à experiência com 

o Programa. Para isso foram elaboradas sete questões abertas. 

 

Foi encaminhado e-mail, em 21 de setembro de 2008, a dois chefes de alunos da turma 

em estudo, que haviam sido alunos de turmas anteriores sobre a pesquisa e seus 

objetivos e solicitando a participação em entrevista. Um deles respondeu o e-mail no 

dia 22 de setembro, colocando-se à disposição para realizar a entrevista que ocorreu no 

dia 25 de setembro, por telefone, pois atuava em país do continente africano. O tempo 

necessário para a entrevista foi de 18 minutos e, por questões técnicas, não foi possível 
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proceder à gravação. No entanto, foram tomadas notas das respostas que foram 

digitadas ao final da entrevista a fim de não perder a riqueza de detalhes do momento. 

 

A segunda entrevista com chefe de participante da Turma foi realizada no dia 26 de 

setembro de 2008, nas instalações da FIPECAFI. Além de chefe de participante da 

turma o entrevistado era responsável pela área de planejamento da empresa e 

acompanhou o desenvolvimento do Programa desde o seu planejamento até a 

realização da turma. Após a autorização do entrevistado, a entrevista foi gravada para 

posterior compilação e análise. O tempo total da entrevista foi de 23 minutos. 

 

Com o objetivo de obter percepção de chefe que não tivesse relação direta com o 

Programa, foi solicitada à área de Desenvolvimento de Pessoas a apresentação da 

pesquisadora e do objetivo da pesquisa, a fim de viabilizar a participação de um 

terceiro representante com esse perfil. O contato da empresa ocorreu no dia 22 de 

setembro e a entrevista foi realizada no dia 29 do mesmo mês, por telefone. As 

respostas às questões formuladas foram anotadas e posteriormente compiladas a fim de 

possibilitar a sua análise. A duração da entrevista foi de 21 minutos.   

 

 

3.4.4 Observação participante  

 

O envolvimento da pesquisadora com o Programa e com a turma, já descrito 

anteriormente, a caracteriza como observadora participante. Segundo Yin (2001, p. 

116): 

 

a observação participante é uma modalidade especial de observação na qual você não é 

apenas um observador passivo. Em vez disso, você pode assumir uma variedade de 

funções dentro de um estudo de caso e pode, de fato, participar dos eventos que estão 

sendo estudados. 

 

O conhecimento profundo do Programa e a participação efetiva em seu 

desenvolvimento no decorrer de diferentes turmas, contribuíram para a identificação do 

fenômeno em análise. Nesse sentido, desenhou-se uma oportunidade incomum, tanto 

para a coleta de dados (facilitada pela proximidade com os participantes e com as 
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instituições envolvidas), quanto para a análise, face à experiência adquirida. Nesse 

sentido, Demo (2000, p. 154), ao advogar pela observação participante em pesquisas 

qualitativas, sintetiza que essa estratégia, “[...] em vez de acarretar subjetivismo 

excessivo, teria impacto objetivante [...].” 

 

No entanto, diferentes autores (GALL et al., 2007; YIN, 2001; DEMO, 2000) alertam 

para os problemas relacionados à observação participante, como, produção de pontos de 

vista tendenciosos, o papel do participante em superar o do observador e apoio à 

organização ou ao grupo decorrente da proximidade. O descuido em relação a esses 

pontos pode colocar em risco a validade da pesquisa como um todo. Segundo Yin 

(2001, p. 118):  

 

Esse equilíbrio entre as oportunidades criadas e os problemas precisa ser seriamente 

considerado quando se parte para um estudo de observação participante. Sob algumas 

circunstâncias, essa abordagem para alcançar as evidências necessárias do estudo de caso 

pode ser apenas a abordagem correta; sob outras circunstâncias, a credibilidade de todo o 

projeto pode ser ameaçada. 

 

Nesse sentido, o cuidado na escolha de um tema que não fosse objeto de conflito de 

interesse entre os papéis exercidos pela pesquisadora buscou preservar esse aspecto 

questionável da observação participante. A abordagem de triangulação dos dados, ou 

seja, fontes múltiplas de dados utilizadas como evidências da pesquisa, também 

contribuiu para a confiabilidade da pesquisa. Finalmente, a revisão do relatório do 

estudo de caso por informantes-chave na etapa de redação também reiterou o cuidado 

em preservar o caráter imparcial necessário à pesquisa, além de constituir-se na terceira 

tática relacionada à validade do constructo de acordo com Yin (2001). 

 

Foram coletadas evidências utilizando a observação participante como técnica de coleta 

de dados nas duas dinâmicas de integração realizadas por profissional contratado pela 

CNO que ocorreram na abertura do curso (O1), em 14 de fevereiro de 2008, e no seu 

encerramento (O2), em 11 de março de 2009. Nos dois eventos, as dinâmicas que 

tinham relação com o fenômeno estudado foram registradas por meio de anotações 

realizadas pela pesquisadora e por material escrito utilizado e produzido na dinâmica 
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pelo consultor e participantes, que foram cedidos como evidências e documentação 

para a pesquisa. 

 

 

3.5 Protocolo do estudo  

 

O protocolo é um instrumento que contém procedimentos e regras que norteiam a 

condução da pesquisa. Representa a principal tática para aumentar a confiabilidade da 

pesquisa de estudo de caso ao orientar o pesquisador na condução do estudo, garante a 

possibilidade de replicação (YIN, 2001; MARTINS, 2006). 

 

Esse instrumento descreve os procedimentos iniciais adotados para o estudo, as 

questões que foram tratadas, estabelecendo os sujeitos pesquisados e os instrumentos 

de coleta e, finaliza, com as contrapartidas da pesquisa. O protocolo que representa o 

planejamento geral deste estudo está disponível no Apêndice 6. 

 

 

3.6 Análise das evidências  

 

A análise de dados é etapa essencial e desafiadora de uma pesquisa qualitativa, pois 

envolve processo dialógico de descobertas constantes que normalmente ocorre ao 

longo da fase de coleta de dados. A documentação, organização e armazenamento das 

evidências coletadas requerem especial atenção do pesquisador, pois devem garantir 

que o acesso às evidências possa ser recuperado tanto pelo próprio pesquisador quanto 

por outras pessoas (MARTINS, 2006). Com o objetivo de preservar a documentação 

relacionada a este estudo de caso foi organizado um arquivo contendo as evidências 

coletadas, disponíveis em meio físico ou digital, como documentos, registros de 

entrevistas, relatórios de evidências coletadas com observação participante, 

questionários e autorizações dos participantes da pesquisa. O arquivo será mantido pela 

área de eLearning da instituição acadêmica e poderá ser consultado mediante 

solicitação expressa e justificando o motivo e a finalidade da consulta. 

 

Segundo Yin (2001, p. 133), a análise das evidências coletadas em um estudo de caso 

deve possuir “[...] uma estratégia analítica geral em primeiro lugar. O objetivo final 
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disso é tratar as evidências de uma maneira justa, produzir conclusões analíticas 

irrefutáveis e eliminar interpretações alternativas.” A estrutura do sistema de atividade 

humana proposta por Engeström (2000) formou a base para a análise das evidências 

obtidas e os procedimentos adotados, incluindo os referentes à triangulação e ao 

encadeamento de evidências, os quais serão detalhados a seguir. 

 

 

3.6.1 Procedimentos iniciais  

 

As fontes múltiplas de evidências são compostas por um conjunto de dados tanto 

qualitativos quanto quantitativos. Os dados qualitativos foram coletados por meio das 

diferentes técnicas de coleta de dados já mencionadas anteriormente, organizados por 

instrumento de coleta e por categorias de análise e armazenados em meio digital.  

 

Os dados quantitativos tiveram origem em pesquisa documental (D2 e D3) e no 

questionário (Q1) aplicado aos participantes. Inicialmente, foram realizadas a 

organização dos dados coletados e a tabulação das respostas do questionário. 

 

Os dados originados da pesquisa documental referiam-se a escalas intervalares que 

representavam avaliações realizadas pelos alunos quanto a diferentes aspectos das 

disciplinas e do curso como um todo. Foram utilizadas medidas da estatística descritiva 

para análises desses dados. 

 

O conjunto de dados originados do questionário era composto por escalas nominais e 

intervalares. Para as variáveis com escalas nominais foi utilizada a frequência, 

enquanto que as variáveis com escalas intervalares, além das medidas da estatística 

descritiva, também foram usados, quando necessário, testes paramétricos e não-

paramétricos de diferenças de médias e de correlação, detalhados posteriormente. 
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3.6.2 A teoria da atividade como estrutura conceitual para a análise de dados  

 

A teoria da atividade oferece uma estrutura de análise qualitativa especialmente 

adequada para fenômenos relacionados à aprendizagem e às interações homem-

computador (LIU e SCHWEN, 2006; MWANZA, 2001), principalmente com a 

estrutura proposta por Engeström (2000) que além da representação visual do sistema 

de aprendizagem mediado por múltiplos artefatos, também apresenta direcionadores de 

análise por meio de quatro questões-chave:  

 

 

1) Quem são os sujeitos de aprendizagem, como eles são definidos e onde estão 

localizados?  

2) Por que eles aprendem, o que faz com que eles empreendam esse esforço?  

3) O que eles aprendem, quais são os conteúdos e resultados da aprendizagem?  

4) Como eles aprendem, quais são as ações ou processos-chaves da aprendizagem? 

.  

Utilizando essa estrutura conceitual, o sistema de atividade educacional corporativo 

online referente a este estudo de caso pode ser descrito como: 

 

Um grupo de alunos-executivos, inserido em um contexto sócio-econômico, 

tem como objeto de atividade a conclusão do programa educacional corporativo 

online e utiliza diferentes artefatos para mediação nesse processo de 

aprendizagem, do qual são percebidos resultados afetivos. 

 

Considerando essa descrição do sistema de atividade que é ilustrado na Ilustração 3, a 

análise dos dados foi organizada em cinco áreas: contexto, pessoas, motivos e 

objetivos, mediações por artefatos e resultados da aprendizagem. Cada uma dessas 

áreas era subdividida em assuntos, conforme detalhamento posterior. As evidências 

coletadas das diferentes fontes foram selecionadas e agrupadas de acordo com as áreas, 

assuntos e categorias, as quais serão especificadas nas suas respectivas áreas. Os dados 

qualitativos foram analisados em seu conjunto para possibilitar a síntese do grupo e, 

quando possível, eram corroborados pelos dados quantitativos, que também foram 

utilizados para relacionar variáveis. Posteriormente foram selecionados excertos de 
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declarações dos participantes que exprimiam aspectos relevantes para a pesquisa em 

foco. Além dessas evidências, também foram utilizados resultados de pesquisas 

relacionadas aos temas e referências teóricas que contribuíssem para a compreensão da 

problemática. A seguir serão detalhadas as áreas, suas organizações e fontes de 

evidências utilizadas para sua análise. 

 

 

Ilustração 3 – A Estrutura do Sistema de Atividade Educacional Corporativa Online 
Fonte: Adaptado de Engeström (2000) 

 

 

3.6.2.1 Contexto  

 

Uma atividade e seus sujeitos não podem ser entendidos sem que se conheçam suas 

referências culturais e históricas. Desta forma, compreender o contexto e cenário 

sócioeconômico onde os sujeitos de aprendizagem estão inseridos, incluindo aspectos 

específicos a respeito da empresa, da instituição de ensino e do programa torna-se 

fundamental para a análise do fenômeno. 

 

Regras Empresa 
Família 

Professores Autores 
Tutores 

Assistência 
Suporte Técnico 

Coordenação 

Estudantes-Executivos 

Programa 

Resultados 
Afetivos 

Ambiente e 
Ferramentas Virtuais 

Mediação por artefatos 
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Para levantar os dados que caracterizassem adequadamente a empresa e o cenário 

econômico, foi utilizada a técnica de pesquisa documental. Pesquisas na internet e em 

documentos e publicações da empresa foram úteis para construir as bases históricas, de 

valores, organizacionais e culturais que compõem a organização.  

 

Compreender a organização do programa, seu desenvolvimento, regras, ambiente de 

aprendizagem virtual, dinâmicas presenciais e online e aspectos específicos da turma 

em estudo, incluindo situação de conclusão geral da turma requereu documentos 

internos da instituição acadêmica. Com base nos dados levantados, foram adicionadas 

percepções dos participantes obtidas de diferentes instrumentos de coletas (D2, Q1, E1, 

E2 e O1) e referências bibliográficas que contribuíssem para uma visão mais completa 

da realidade. 

 

 

3.6.2.2 As pessoas  

 

Para construir a identificação dos sujeitos de aprendizagem foi considerada a primeira 

questão formulada por Engeström (2000): Quem são os sujeitos de aprendizagem, 

como eles são definidos e onde estão localizados? Para fins de análise a pergunta foi 

seccionada em três dimensões: 

 

1. Perfil dos alunos – identifica os sujeitos de aprendizagem quanto aos aspectos 

gerais, sociais e laborais. 

2. Localização e nacionalidade – define os sujeitos de aprendizagem quanto à 

dispersão geográfica e nacionalidade. 

3. A seleção e definição da turma – esclarece os processos de indicação e seleção 

utilizados para a definição da turma. 

 
Na Tabela 1, são relacionadas as categorias e respectivas fontes de evidências 

utilizadas para definição e análise dos sujeitos de aprendizagem a fim de constituir a 

construção da identidade do grupo pesquisado. Estão especificadas, dentre as 

categorias que utilizam o Questionário (Q1) como fonte de evidência, as respectivas 

questões do instrumento de coleta que foram consideradas.  
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Tabela 1 – Relação de Fontes de Evidências da Dimensão “Pessoas” 

 
Categoria Fontes de Evidências Q1- questões utilizadas 
Idade D2-Q1-E1 01 
Gênero Q1-E1 03 

Formação D1-D2-Q1-D1-E1-O1-O2 04 
Estado Civil Q1-E1-O1-O2 05 

Composição familiar D1-D2-E1-E2-Q1-O1-O2 12-13 
Participação social E1-E2-Q1 06-07-08-10-11 

Lazer E1-E2-Q1 09 
Responsabilidade profissional D1-D2-Q1-E1 14-15-16-17-18 

Dedicação ao trabalho D1-D2-Q1-E1 19-20-21 
Satisfação no trabalho Q1-E1 22-23-24 

Localização D1-D2-E1 - 
Nacionalidade D1-D2-E1 - 

Processo de indicação D1-O1 - 
Processo seletivo D1-O1 - 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

3.6.2.3 Motivo e objetivo  

 

Essa área considerou para a sua estruturação a segunda questão formulada por 

Engeström (2000): Por que os sujeitos de aprendizagem aprendem, o que faz com que 

eles empreendam esse esforço? Para identificar os motivos que estimularam os sujeitos 

a executarem a atividade foi analisado o seguinte conjunto de evidências: D1, E1, E2 e 

Q1 (questão 43). 

 

 



 

 

62 

3.6.2.4 Mediação por artefatos  

 

A análise das quatro instâncias de mediação por artefatos – ferramentas, regras, 

comunidade e divisão de trabalho – responde à quarta questão formulada por Engeström 

(2000): Como os sujeitos de aprendizagem aprendem, quais são as ações ou processos-

chaves da aprendizagem? A análise é estruturada em cada instância de mediação, 

conforme abaixo: 

 

1. Mediação 1: artefato ferramentas – são analisadas as diferentes ferramentas 

de aprendizagem utilizadas no curso como aulas presenciais, virtuais e chats, 

livros, fórum, biblioteca virtual e ambiente de aprendizagem virtual. 

2. Mediação 2: artefato regras – são analisadas as regras do programa. 

3. Mediação 3: artefato comunidade – são analisadas as instâncias da vida dos 

sujeitos que concorrem com a atividade educacional, como a família e o 

trabalho. 

4. Mediação 4: artefato divisão de trabalho - são analisados outros atores do 

curso que atuam como facilitadores, como professores autores e tutores, 

assistentes, suporte técnico e coordenação. 

 

Tabela 2 – Relação de Fontes de Evidências da Dimensão “Mediação por artefatos” 
 

Categoria Fontes de Evidências Q1- questões utilizadas 
Ferramentas D2-D3-E1  

e arquivos de aulas chat e e-mail 
- 

Regras O1 
Arquivos de aulas chat e e-mail 

- 

Influência do chefe Q1-E1-E2-O1-O2 41-43-48 
Influência da equipe Q1-E1-E2-O1 40-48 

Intensidade do trabalho D1-D2-D3-Q1-E1-E2-O1-O2 19-20-25-31-32-33 
Work-life balance D1-D2-D3-Q1-E1-E2-O1-O2 25-26-27-28-29-30-31-32-34-35-

36-37-38-39-40-41-42-44-45-46-
47 

Divisão do trabalho D2-D3 - 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
As categorias e respectivas fontes de evidências utilizadas para a análise das instâncias 

de mediação por artefatos estão relacionadas na Tabela 2 acima. Também são 

apresentadas, dentre as categorias que utilizam o Questionário (Q1) como fonte de 

evidência, as respectivas questões do instrumento de coleta que foram consideradas.  
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3.6.2.5 Resultados da aprendizagem  

 

Os resultados da aprendizagem em análise são focados na dimensão afetiva da 

aprendizagem e responde à terceira questão formulada por Engeström (2000): O que os 

sujeitos de aprendizagem aprendem, quais são os conteúdos e resultados da 

aprendizagem? Para identificar mudanças afetivas dos participantes foi analisado um 

conjunto de evidências que compreende os seguintes instrumentos: D2, E1, E2, O2 e 

Q1 (questão 49). Com base nas evidências coletadas e nas análises realizadas em 

seções anteriores foram relacionadas as mudanças percebidas aos possíveis fatores que 

influenciaram esse resultado a fim de responder à questão de pesquisa originalmente 

formulada.     
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4  ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS 

 

As evidências coletadas foram analisadas à luz da Teoria da Atividade e estruturadas 

em cinco subáreas. A primeira aborda o contexto e cenário sócio-econômico onde os 

sujeitos de aprendizagem estão inseridos, incluindo aspectos específicos a respeito da 

empresa, da instituição de ensino e do programa. Na segunda, são caracterizados os 

sujeitos de aprendizagem, bem como suas localizações e aspectos relevantes do 

processo seletivo. As suas motivações e objetivos são abordados na terceira seção. Na 

quarta subárea o sistema de atividade educacional online é estruturado detalhando 

separadamente as quatro instâncias de mediação. Finalmente, são analisados os 

resultados afetivos percebidos.  

 

 

4.1 Contexto  

 

A compreensão do contexto onde se insere o sistema de atividade educacional 

corporativo online, objeto deste estudo de caso e da evolução histórica dos 

componentes que o sustentam possibilita o entendimento dos comportamentos, 

percepções e resultados analisados.  A análise do contexto permite inferir sobre as 

causas e implicações desses comportamentos, intuir sobre a lógica de determinadas 

percepções e, assim, lança luz sobre os resultados encontrados, o que é fundamental em 

um estudo de natureza qualitativa. 

 

Por tratar-se de um programa corporativo e, portanto, relacionado a um contexto 

empresarial específico, compreender a empresa, sua evolução, abrangência geográfica, 

relevância financeira, estrutura organizacional e, principalmente, os valores que 

permeiam e norteiam suas ações traz os elementos básicos para a construção da 

psicologia social do grupo estudado. No caso específico, a empresa teve um período 

recente de grande expansão que trouxe decorrências que são importantes de serem 

conhecidas e analisadas. Tem, ainda, uma cultura empresarial fortemente constituída e 

amplamente difundida entre o corpo funcional e que se caracteriza por valores que 

determinam a forma como é conduzido o negócio. 
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Essa compreensão requer, ainda, caracterizar o cenário econômico que teve mudança 

relevante no período. Essas mudanças relevantes afetaram a economia mundial com 

grandes implicações. E, ainda mais, devido à área de atuação da empresa, a 

compreensão de possíveis intercorrências e de suas implicações, tornam-se 

importantes. 

 

Como é um programa educacional, compreender a relevância, desenvolvimento e 

reputação da instituição acadêmica, bem como, as regras e estrutura acadêmica e 

curricular do programa proporciona uma visão ampla a respeito do objeto ao qual a 

atividade se direciona. Ao utilizar o meio de entrega online, entender as ferramentas 

que mediam a aprendizagem torna-se útil na concepção do caráter de sua eficácia nesse 

contexto. Finalmente, compreender o desenvolvimento histórico do grupo em estudo 

revela pontos de tensões, conflitos e contradições desse sistema de atividade.           

 

 

4.1.1 Empresa e cenário 

 

Um grupo de pessoas que constituem os sujeitos de um sistema de atividade não pode 

ser compreendido sem que aspectos relevantes do seu contexto histórico sejam 

analisados. Desta forma, um breve histórico da empresa, de seu desenvolvimento, áreas 

e locais de atuação e volume de negócios são aqui abordados. Também se faz 

necessário discutir pontos relacionados à cultura e estrutura organizacional, às relações 

e condições de trabalho e às políticas de desenvolvimento de pessoas. Finalmente, 

abordar o cenário sócio-econômico no horizonte temporal onde a atividade esteve 

inserida contribui para formar a dimensão contextual desse sistema de atividade.   

 

 

4.1.1.1  A empresa 

 

A Organização Odebrecht teve origem em 1945 com a criação da Construtora Norberto 

Odebrecht (CNO) em Salvador, Bahia. No final dos anos 70, quando já atuava em 

âmbito nacional executando obras de grande porte, direcionou suas estratégias para a 

diversificação e internacionalização dos negócios. Atualmente, mantém operações nas 
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áreas de engenharia e construção, química e petroquímica e, mais recentemente, 

bioenergia (açúcar, álcool e etanol). Com uma receita bruta de US$ 17,7 bilhões em 

2007, atua em diferentes países distribuídos pela América, Europa, África e Oriente 

Médio e emprega mais de 48 mil pessoas em diferentes regiões do mundo.  

 

O negócio de engenharia e construção do grupo é responsável pela presença global da 

organização. A CNO, durante sua trajetória, executou mais de 1.800 obras em cerca de 

30 países diferentes. Opera há mais de 25 anos no exterior, e, em 2007, as receitas 

provenientes de obras em outros países representaram quase 75% da receita total de 

US$ 4,951 bilhões. É a maior empresa de construção do Brasil, conforme o Banco de 

Dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (disponível em 

http://www.cbic.org.br/), e posiciona-se como líder mundial em construção de 

hidrelétricas e aquedutos, segundo ranking da publicação americana ENR – 

Engineering News-Record.  

 

Nos últimos cinco anos o grupo cresceu 196% em receita bruta. O crescimento dos 

negócios, tanto no país quanto no exterior, tem gerado grande necessidade de 

contratação de pessoas e oportunidades de ascensão profissional. A complexidade das 

operações e a diversificação de negócios dentro do grupo exigem de seus profissionais 

conhecimentos cada vez mais complexos e as áreas contábil e financeira, nesse 

contexto, tem merecido especial atenção.  

 

As necessidades específicas relacionadas à formação de profissionais capazes de 

tomarem decisões e identificarem oportunidades de financiamento e investimento em 

mercados globais estão altamente relacionadas ao crescimento apresentado pela 

empresa nos últimos anos e aos seus objetivos de longo prazo. Desta forma, é 

justificado o aumento de investimentos em educação para a formação e atualização de 

executivos, por meio de programas desenvolvidos por instituições acadêmicas no Brasil 

e no exterior.  

 

O grupo Odebrecht no geral e a CNO em particular, também dispensa grandes esforços 

em programas desenvolvidos internamente relacionados à cultura e práticas 

empresariais. Segundo Katz e Kahn (1970, p. 53), “[...] a organização formal doutrina 

seus membros em suas próprias normas e sistemas.” Desta forma, o papel desses 



 

 

68 

programas é fortalecer e disseminar a cultura organizacional que reflete as práticas, os 

valores e a filosofia da organização, mantendo-a coesa, mesmo sendo dispersa 

geograficamente e descentralizada administrativamente.  

 

A seguir serão detalhados pontos relevantes da cultura e estrutura organizacional, das 

relações e condições de trabalho e das políticas de desenvolvimento de pessoas.  

 

 

4.1.1.1.1 Cultura organizacional 

 

A cultura organizacional da CNO é um ponto que merece atenção, pois se relaciona 

fortemente com o comportamento e as atitudes dos sujeitos da pesquisa. A Tecnologia 

Empresarial Odebrecht (TEO) é considerada pela empresa como o seu principal 

patrimônio intangível, pois é a referência ética e cultural que norteia seu corpo de 

colaboradores. É um conjunto de princípios, conceitos e critérios que direciona as 

práticas da empresa e o comportamento de seus funcionários.  

 

A TEO baseia-se na valorização das pessoas, da educação e do trabalho. Pressupõe a 

atuação descentralizada e autônoma, mas com forte vínculo de confiança e de 

cooperação entre líder e liderado, constituindo a relação de parceria que permeia toda a 

política de gestão da organização. A ênfase na priorização do atendimento às 

necessidades dos clientes, retorno aos acionistas e reinvestimento dos resultados é 

sintetizada em um dos lemas adotados pela empresa: sobreviver, crescer e perpetuar.  

 

A valorização do ser humano é transmitida pela crença na capacidade e no desejo de 

evoluir pautado na vontade de superar resultados. Desta forma, a postura 

empreendedora e ativa é requerida e incentivada e deve ser acompanhada da disposição 

para servir, ou seja, de antecipar as necessidades dos clientes, respeitando seus valores 

e objetivos. Um dos lemas da empresa ilustra bem esse espírito: “Sonhar o sonho do 

cliente”. 

 

A TEO utiliza uma linguagem específica e carregada de significados. A hierarquia 

organizacional prioriza a relação de parceria e não de subordinação. Desta forma, não 

se fala em ‘chefes’ e ‘subordinados’, mas em ‘líderes’ e ‘liderados’. Da mesma forma, 
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não se utiliza a palavra ‘funcionário’, mas sim, ‘integrante’. Os valores são então 

transferidos à comunicação e disseminados pela empresa, não apenas por seus 

programas de formação em cultura, livros e outras publicações possíveis, mas pela 

própria transferência cultural de indivíduo para indivíduo, conferindo a uma empresa 

descentralizada, uma verdadeira unidade cultural. 

 

De acordo com Frisch-Gauthier (1973) o ajustamento pessoal do indivíduo à empresa é 

um dos fatores determinantes da satisfação e aqueles que não se adaptam ao seu 

espírito e as suas normas acabam saindo. Assim, é de se esperar que uma cultura com 

características tão singulares e que é tão fortemente enraizada na empresa implique em 

atrair e reter pessoas com perfil também específico. 

 

 

4.1.1.1.2 Estrutura organizacional 

 

A estrutura organizacional horizontal reflete o princípio de descentralização já que 

rompe com a hierarquia de escalões da estrutura piramidal típica. Segundo Odebrecht 

(2006) a linha cliente – acionista é o que possibilita a existência de qualquer empresa e 

cabe ao empresário criar a comunicação e compatibilizar os interesses dessas duas 

fontes de poder.  

 

As áreas de negócio recebem o apoio técnico de estruturas corporativas, bem como de 

empresas auxiliares. As áreas de apoio representam áreas técnicas necessárias para dar 

suporte às atividades produtivas e são posicionadas “[...] ao lado da linha (cliente-

acionista), sem com esta confundir-se.” (ODEBRECHT, 2006, p. 78). 

 

Cada contrato, uma área de negócio, é entendido como uma “Pequena Empresa” que 

deverá ser composta por “Centros de Resultados” que são instituídos segundo as 

diferentes categorias de serviços e que integrados resultam no produto desejado pelo 

cliente. É na pequena empresa que a relação com o cliente se estabelece e que a 

geração de resultado se concretiza e é o verdadeiro negócio da empresa. 

(ODEBRECHT, 2006, p. 80).  
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Desta forma, cada contrato é administrado como um negócio isolado e o diretor do 

contrato tem grande autonomia. O conceito de ‘delegação planejada’ é o contraponto 

da autonomia, pois ele representa as metas e resultados pactuados para cada negócio. 

No entanto, há espaço para o exercício da autonomia e o perfil do profissional 

empreendedor é o desejado.   

 

 

4.1.1.1.3 Relações e condições de trabalho 

 

A relação líder-liderado é a forma pela qual é estabelecida a relação de trabalho na 

CNO. Ao líder cabe “[...] criar e aperfeiçoar motivações que despertem em cada 

Liderado, a consciência da responsabilidade pelos resultados de seu trabalho.” 

(ODEBRECHT, 2006, p. 36).  

 

Os laços afetivos, de confiança e de cumplicidade entre os níveis de subordinação são 

requeridos e estimulados. A administração descentralizada, a relação líder-liderado, a 

formalização de um plano de ação individual e a participação nos resultados são as 

bases da relação de trabalho na organização. 

 

Grande parte das obras está localizada em regiões de difícil acesso ou com 

infraestrutura bastante precária e o negócio costuma ser um projeto com prazo 

determinado de execução e que será entregue ao cliente no final de sua execução. Essas 

características requerem de seus profissionais uma mobilidade muito grande, 

implicando em contínuas mudanças de cidades, estados e até mesmo, países. Por este 

motivo, há na empresa um grande número de expatriados.   

 

 

4.1.1.1.4 Desenvolvimento de pessoas 

 

O desenvolvimento das pessoas, segundo a concepção da TEO, dar-se-á por meio da 

educação pelo trabalho. Cabe aos gestores de cada negócio ou obra, criar as condições 

para o autodesenvolvimento de seus liderados e agregar os resultados desse 

desenvolvimento em suas ações e resultados. Adicionalmente também se faz necessária 
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a educação para o trabalho, ou seja, a criação de programas destinados ao crescimento 

profissional e pessoal de seus integrantes.  

 

 

4.1.1.2  O cenário 

 

O cenário econômico sofreu uma mudança significativa durante o período de realização 

do curso, mais precisamente a partir de setembro de 2008, quando irrompeu a crise 

financeira dos Estados Unidos que tomou proporção global, tornando-se a maior crise 

financeira internacional, desde 1929. Os efeitos imediatos podem ser sintetizados em: 

 

a) Recessão econômica de países desenvolvidos; 

b) Crise de confiança levando à escassez de crédito e redução dos fluxos de 

investimento; 

c) Diminuição na demanda agregada, que além de causar a queda no preço das 

commodities, levou a uma redução na produção de produtos industrializados e 

consequente desaquecimento das economias emergentes. 

 

A queda no preço de commodities motiva a produção industrializada, porém, gera efeito 

inverso nos investimentos diretos no setor produtivo primário. Desta forma, é esperado 

que países exportadores de petróleo e empresas que atuam na exploração de recursos 

naturais sejam especialmente afetados. 

 

Cabe ressaltar que dentre os países com maior volume de negócios da CNO estão a 

Venezuela e Angola que tem suas economias nacionais fortemente estabelecidas no 

mercado exportador de petróleo. No mercado nacional, empresas como a Vale do Rio 

Doce e a Petrobras, também fortemente afetadas com a crise, tiveram que readequar 

seus estudos de viabilidade de exploração de minas e reservas, afetando a manutenção, 

renovação e negociação de novos contratos de infraestrutura e construção. 
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4.1.2 Programa de Especialização em Controladoria e Finanças 

 

A atividade foco deste estudo relaciona-se a um programa educacional, que conta com 

a estrutura de uma instituição acadêmica e compreende um ambiente de aprendizagem 

virtual. Compreender a relevância, desenvolvimento e reputação dessa instituição 

acadêmica, entender como são divulgadas e aplicadas as regras e conhecer a estrutura 

acadêmica e curricular do programa proporciona uma visão ampla a respeito do objeto 

ao qual a atividade se direciona.  

 

A utilização do meio de entrega online implica na compreensão do ambiente de 

aprendizagem virtual e de sua estrutura e na identificação das ferramentas de 

aprendizagem disponíveis para compreender como ocorre a mediação da aprendizagem 

por essas ferramentas.  

 

 

4.1.2.1  A instituição acadêmica 

 

A FIPECAFI foi fundada em 1974 por professores do Departamento de Contabilidade 

e Atuária da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade 

de São Paulo (EAC/FEA/USP), atuando como órgão de apoio institucional ao referido 

Departamento nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Sua trajetória demonstra 

participação ativa em momentos de grandes mudanças na contabilidade no país, como 

na promulgação das Leis nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações - Lei das S/As) e 

nº 11.638/07 e, mais recentemente, no processo de harmonização das normas contábeis 

brasileiras às normas de contabilidade internacional.   

 

A reputação da instituição foi construída, ao longo dessa trajetória, pela participação 

ativa de membros de seu corpo docente em mudanças relevantes da contabilidade no 

país, pela autoria e apoio a publicações nas áreas de contabilidade, finanças e atuária, 

por iniciativas e apoio a pesquisas e pela oferta de cursos voltados a estudantes-

executivos. Pela proximidade e relação com o Departamento de Contabilidade e 
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Atuária da FEA/USP, os atributos que sustentam sua reputação estão fortemente 

ligados à Universidade e à reputação que esta detém no cenário nacional.  

 

 

4.1.2.2  Antecedentes e estruturas acadêmica e curricular do Programa 

 

No início de 2006 a FIPECAFI foi procurada pela CNO para a estruturação conjunta de 

um programa abrangendo as áreas de controladoria e finanças que atendesse à 

necessidade da organização e substituísse programa que estava até então sendo 

oferecido por outra instituição de ensino. A distribuição geográfica de seus 

profissionais aliada à necessidade de mantê-los o maior tempo possível inseridos em 

seu contexto de trabalho requeria um curso predominantemente online. Desta forma, 

seria possível formar turmas com pessoas localizadas em diferentes regiões tanto no 

país quanto no exterior. 

 

A empresa sugeriu conteúdos que focavam suas atuais práticas, carências e objetivos de 

longo prazo. A partir desse primeiro levantamento, foi estruturado o conteúdo 

programático levando em consideração o perfil do público desejado para o curso que 

era composto por um grupo bastante heterogêneo quanto à formação acadêmica, 

atividade profissional e localização geográfica. O perfil definido pela empresa para os 

futuros participantes do curso era composto por dois públicos distintos: profissionais 

das áreas administrativa e financeira que atuam ou estão em formação para atuarem 

como gerentes; e engenheiros que atuam há pouco tempo ou estão em formação para 

atuarem como diretores de contrato. Na comunicação interna do programa a empresa 

divulga o curso como aberto a pessoas que tenham interesse em obter conhecimentos 

em suas áreas de concentração. 

 

A composição das turmas inclui: divulgação pela empresa aos gestores, indicação de 

candidatos, análise de currículo e entrevistas realizadas pela FIPECAFI e definição 

final da turma realizada pela empresa em conjunto com a instituição acadêmica. O 

processo de indicação dos candidatos tem origem nas diversas unidades de negócios da 

empresa e é consolidado nas áreas de negócios regionais. Essa indicação leva em 

consideração o plano de desenvolvimento pactuado entre líder-liderado, as 
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necessidades de desenvolvimento identificadas, o momento na carreira e o fluxo de 

trabalho ao qual o indicado estaria exposto. 

 

A análise curricular e entrevista, realizadas pela FIPECAFI, objetiva identificar a 

aderência dos objetivos e expectativas dos candidatos indicados pela CNO ao 

programa, além de buscar compreender sua motivação para concluí-lo. A partir dessas 

informações, a FIPECAFI recomenda ou não a participação dos candidatos. Com base 

nas indicações e justificativas da instituição acadêmica, a empresa negocia com os 

diferentes gestores e define a composição final da turma.  

 

A coordenação do programa é compartilhada entre a instituição acadêmica e a empresa. 

Cabe à coordenação por parte da instituição acadêmica zelar pelo cumprimento do 

conteúdo programático do curso com o nível de excelência esperado, coordenar 

professores autores e tutores e assistentes para o desempenho de suas funções, 

acompanhar a participação e desempenho dos participantes e manter a empresa 

informada quanto a eventuais problemas detectados no programa ou com participantes. 

À coordenação por parte da empresa cabe acompanhar a percepção dos alunos quanto à 

qualidade do curso como um todo, à aderência do conteúdo programático ao 

desenvolvimento profissional pretendido e à intermediação em casos de desistências de 

participantes. 

 

O material didático das disciplinas é desenvolvido por professores-autores 

reconhecidos como autoridades nos temas relacionados. Eles podem também atuar 

como professores nos encontros presenciais e, mais raramente, como tutores. As 

atividades online são mediadas por professores tutores que, em grande parte, são alunos 

do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade da FEA-USP e 

pesquisadores nas áreas correspondentes às disciplinas. Além dos professores autores e 

tutores, as atividades online são acompanhadas por uma equipe de assistentes que 

monitoram as atividades realizadas pelos participantes, além de interagirem com eles 

enviando informações de exploração do ambiente virtual, novidades e informando-os 

sobre prazos de atividades. O suporte técnico é responsável por apoiar os alunos que 

enfrentam dificuldades envolvendo tecnologia e comunicação. 
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O programa original contava com 14 disciplinas nas áreas de controladoria e finanças, 

distribuídas em três módulos de dois meses cada um, quatro encontros presenciais de 2 

dias, totalizando 326 horas sendo que 268 eram realizadas online. No final do mês de 

julho de 2006, a primeira turma do, então, Programa de Extensão em Controladoria e 

Finanças teve início. Considerando as percepções e desempenho dos participantes 

daquela turma, quanto ao nível de dedicação exigidos pelo curso e pelas atividades 

profissionais, foram necessárias adaptações no programa a fim de adequá-lo à realidade 

do seu público, implicando em uma redistribuição de disciplinas por módulo, incluindo 

mais um módulo e ampliando em mais três meses o prazo final do curso. 

 

Para o início da segunda turma, foram realizadas mudanças significativas: aumento de 

carga horária; alterações do conteúdo programático e composição de disciplinas; e 

composição online/presencial. Nessa etapa de evolução do Programa, ele contava com 

16 disciplinas distribuídas em quatro módulos, cinco encontros presenciais de 2 dias, 

totalizando 362 horas distribuídas em nove meses de duração, das quais 286 eram 

online. 

 

A evolução de um curso de extensão para especialização implicava em novas 

alterações no programa, como inclusão de trabalho de conclusão de curso individual e 

aplicação de avaliações presenciais. Por iniciativa da empresa, também foi incluída 

dinâmica de integração na abertura e encerramento do curso. Assim, para a terceira 

turma, foco deste estudo de caso, o curso passou a designar-se Programa de 

Especialização em Controladoria e Finanças, compreendendo 16 disciplinas 

organizadas em quatro módulos com dois meses e meio de duração, provas presenciais 

que integravam as disciplinas do módulo, cinco encontros presenciais, dinâmicas de 

integração e trabalho de conclusão de curso individual, totalizando uma carga horária 

de 390 horas, sendo que 308 correspondiam a atividades online distribuídas em 13 

meses. A distribuição das disciplinas por módulo, bem como suas respectivas cargas-

horárias estão disponíveis no Anexo 2.   

 

As aulas e provas presenciais são concentradas em dois dias de aulas com oito horas 

diárias de duração. Os encontros presenciais ocorrem a cada início de módulo e no 

encerramento final do Programa. Para os encontros presenciais são utilizadas as 

instalações da FIPECAFI, sediada na cidade de São Paulo, com exceção do último que, 
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como um evento de encerramento, é realizado em um ambiente diferente, como, por 

exemplo, um Hotel. 

 

Para a realização das atividades online os participantes utilizam microcomputador e 

conexão à Internet, tanto da empresa quanto domésticos. É utilizado o Blackboard 

como ambiente de aprendizagem virtual. Antes do primeiro encontro presencial eles 

recebem por e-mail informações a respeito dos procedimentos para acesso ao ambiente 

virtual, login e senha individual (ver Anexo 3).  

 

 

4.1.2.3  Ambiente de aprendizagem virtual 

 

Ao conectar-se ao ambiente de aprendizagem virtual o aluno encontra uma área 

personalizada (Ilustração 3) que corresponde à visualização geral do ambiente. A área é 

dividida em três subáreas: ferramentas onde é possível atualizar dados pessoais; avisos 

recentes; e a relação de disciplinas em que se está matriculado. 

 

Além das disciplinas que compõem o conteúdo programático, também são 

disponibilizadas outras duas áreas de depósito de conteúdos:  

 

• Programa de Especialização em Controladoria e Finanças: área onde 

os conteúdos gerais de uma turma específica são disponibilizados, 

como informações gerais da turma, da equipe da Instituição 

Acadêmica, além de cronogramas de atividades e documentos gerais 

do curso. É também nesse ambiente que o aluno visualiza as notas 

de cada disciplina consolidadas no Boletim e realiza as avaliações 

diagnósticas antes do início do curso. 

 

• Comunidade Virtual Odebrecht – FIPECAFI: é um espaço virtual 

onde ficam armazenadas informações de interesse geral para alunos 

da Odebrecht que realizam cursos no eLearning FIPECAFI. Nessa 

área são disponibilizadas informações de turmas passadas (como 

álbum de fotos de encontros, apresentações de palestras, arquivos 
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enviados por alunos etc.) e materiais específicos voltados a práticas 

da empresa em áreas relacionadas aos programas, como as áreas 

contábil, tributária e de planejamento. Também é um ambiente 

preparado para eventos virtuais ou transmissão online de palestras 

realizadas por profissionais da empresa durante encontros 

presenciais das diferentes turmas. 

 

 
Ilustração 4 – Interface do Ambiente de Aprendizagem Virtual 

Fonte: Extraído do ambiente virtual de aprendizagem eLearning FIPECAFI em 
<http://www.fipecafinet.com.br/webapps/portal/frameset.jsp?tab_id=_1_1> 

 

As disciplinas que compõem cada módulo são desenvolvidas simultaneamente, 

normalmente em quatro ciclos quinzenais de aprendizagem para cada uma delas. Cada 

ciclo compreende um conjunto de atividades de aprendizagem em torno de um tema. O 

ambiente das disciplinas é estruturado de acordo com a ordem ideal de acesso às 

atividades para compor cada ciclo. 

 

A Ilustração 4 ilustra a área de uma das disciplinas do programa em seu ciclo final, 

quando todos os conteúdos, distribuídos em aulas, já foram abordados. Na área de 

navegação lateral estão listadas as atividades de aprendizagem que serão acessadas na 

mesma sequência a cada ciclo.  
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A cada início de ciclo, são disponibilizadas uma, ou mais, aulas na área ‘Aula Virtual’. 

O aluno tem a opção de escolher a aula em português, com legenda em espanhol, ou 

em espanhol, com legenda em português.  

 

 

 
Ilustração 5 - Interface do Ambiente de Disciplina  e Área ‘Aula Virtual’ 

Fonte: Extraído da disciplina de Fundamentos de Finanças do eLearning FIPECAFI em < 
http://www.fipecafinet.com.br/webapps/portal/frameset.jsp?tab=courses&url=/bin/common/course.pl?cou

rse_id=_222_1> 
 

 

Ao clicar sobre a aula, abrirá uma tela onde ele encontra informações prévias, como 

apresentação do assunto em foco, orientação de leitura prévia e os slides para 

impressão em formato pdf, além da área para acessar a aula de voz . Ao clicar sobre a 

área ‘Acesse aqui a aula de voz do professor’ uma nova janela é aberta no navegador e 

a aula virtual é iniciada. É uma atividade assíncrona correspondente a uma aula 

expositiva, porém sem a possibilidade de interação com o professor. Compreende um 

conjunto de slides com elementos gráficos animados de acordo com o áudio 

previamente gravado pelo professor e permite navegação livre entre eles, ou seja, o 

aluno pode assistir à aula quantas vezes e quando quiser e escolher o slide, ou o 

momento no slide que deseja rever.  
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Embora os exercícios sejam disponibilizados simultaneamente às aulas virtuais, os 

alunos são orientados a fazê-los após lerem a bibliografia básica recomendada e 

assistirem à aula virtual. Os exercícios têm um prazo para conclusão, mas não são 

temporizados e podem ser salvos e retomados em diferentes momentos dentro do 

período estabelecido para sua execução. As dúvidas relacionadas ao conteúdo focado 

no ciclo são registradas no Fórum da disciplina que é monitorado pela assistência e 

tutoria da disciplina. 

 

O ciclo de aprendizagem é encerrado com a realização de uma aula-chat que é uma 

atividade síncrona mediada pelo tutor da disciplina e objetiva discutir o conteúdo 

focado em uma perspectiva de aplicação prática. A organização da aula-chat 

compreende uma proposta para discussão que é enviada previamente aos participantes 

e pode conter leituras, exercícios adicionais ou apenas trilhas para reflexão e debate 

durante o chat. O tutor interage tanto por texto, quanto por áudio. Os alunos interagem 

apenas por texto. São realizadas duas aulas-chat por semana, com uma hora de duração 

cada uma. Os dias e horários para a realização das aulas-chat são estabelecidos 

previamente pela instituição acadêmica. 

 

 

4.1.2.4  Regras 

 

As regras do programa são divulgadas de diferentes formas: durante a entrevista no 

processo seletivo, no primeiro encontro presencial por meio de documento impresso 

(ver Anexo 4), durante o curso nos avisos disponíveis no ambiente virtual e e-mails 

enviados aos participantes e nos encontros presenciais por meio de esclarecimentos 

pontuais realizados pela coordenação do curso. 

 

Além de normas de conduta referentes ao comportamento ético tanto em atividades 

presenciais, quanto nas atividades virtuais, também são expressos formalmente os 

seguintes parâmetros: 

- desempenho e participação mínimos exigidos dos alunos; 

- equipamentos de informática e de conexão mínimos; 

- atendimento administrativo e acadêmico da Instituição. 
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As principais regras formais estabelecidas no programa são: 

1) Frequência mínima de 75% de participação nas aulas presenciais e atividades 

virtuais5 em cada disciplina individualmente e de 85% nas disciplinas como um 

todo; 

2) Desempenho mínimo de 60% na soma de atividades que compõem o critério de 

avaliação em cada disciplina individualmente e 75% nas disciplinas como um 

todo; 

3) Obrigatoriedade de participação em aulas-chat; 

4) Manter sigilo da senha pessoal; 

5) Atendimento de assistência, suporte técnico e tutoria previsto para os dias úteis 

e horário comercial; e 

6) Resposta a questionamentos realizados por alunos em, no máximo, 36 horas. 

 

Além das regras formais, há, ainda, uma série de regras tácitas ou que estão divulgadas 

no próprio ambiente virtual. Dentre essas, as principais são: 

1) O critério de avaliação inclui diferentes atividades que são estabelecidas de 

acordo com as características de cada disciplina; 

2) A participação em aula-chat pode compor o critério de avaliação de disciplinas 

e, neste caso, além de frequência, também implicará em atribuição de nota pelo 

tutor da disciplina; 

3) É possível participar de até 50% das aulas-chat de cada disciplina de forma 

assíncrona, ou seja, enviando um e-mail com a participação do aluno de acordo 

com a proposta enviada previamente, desde que este seja enviado antes da aula 

correspondente e que exista justificativa para a ausência; 

4) Ausências em aulas presenciais e aulas-chat não podem ser abonadas; 

5) As atividades assíncronas podem ser feitas após o encerramento do prazo 

estabelecido apenas para fins de recuperação de frequência, mas sem atribuição 

de nota, se houver; 

6) Caso uma aula-chat seja cancelada por questões relacionadas à Instituição 

Acadêmica, além de ser marcado um novo dia e horário para reposição da aula, 

todos os alunos receberão presença naquela aula e nota máxima, se houver. 

                                                 
5 A frequência nas atividades virtuais é composta pela participação nas aulas-chat programadas e pela 
realização das atividades de aprendizagem disponíveis no ambiente virtual. 
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4.1.3  Aspectos operacionais e estruturais da terceira turma  

 

O programa tem sofrido alterações com o decorrer do tempo, tendo em vista as 

sugestões de cada participante e/ou turma e as avaliações dos coordenadores das 

instituições que o promovem. Essas alterações ocorrem mesmo com o programa em 

curso. Mas de forma geral uma estrutura básica sempre tem sido mantida.  

Dessa forma, as atividades de cada turma implicam em aspectos temporais, 

operacionais e estruturais próprios. Nessa seção serão abordados os aspectos próprios 

da terceira turma. 

 

 

4.1.3.1  Processo seletivo 

 

O processo seletivo para a composição da terceira turma do Programa de 

Especialização em Controladoria e Finanças foi iniciado com a comunicação interna 

realizada pela empresa onde foram informados conteúdo programático, público-alvo, 

carga-horária e período para indicações de candidatos. As indicações foram realizadas 

até 15 de janeiro de 2008, quando a empresa encaminhou lista com os 55 indicados e 

seus respectivos currículos para que a FIPECAFI realizasse as entrevistas que 

ocorreram no período de 21 a 31 do mesmo mês.  

 

Considerando que o número de participantes por turma é de, no máximo, 35 alunos, e 

com base na análise curricular e nas entrevistas, a Instituição Acadêmica indicou 

aqueles que tinham maior aderência de objetivos com os do programa, experiência 

profissional adequada ao perfil de público desejado e aparentes condições profissionais 

e tecnológicas favoráveis para realizarem o curso naquele momento. A partir de 1º de 

fevereiro os candidatos selecionados receberam comunicação com as primeiras 

informações do curso e ficha com dados cadastrais para a efetivação da matrícula. 

Depois de realizadas considerações internas na empresa, a turma foi definida 

integralmente apenas em 11 de fevereiro quando a última vaga foi ocupada. 
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4.1.3.2  Perfil dos alunos matriculados 

 

A composição da turma contou com 31 participantes, sendo maioria de homens (n = 

24), brasileiros (n = 24), casados (n = 26) e que trabalhavam nos seus respectivos 

países de origem (n = 21). Embora o número de expatriados correspondesse a um terço 

da população, mais da metade do grupo (n = 16) atuava fora do Brasil, em países da 

América Latina (n = 10, Argentina, México, Peru, República Dominicana e 

Venezuela), África (n = 5, Angola) e Oriente Médio (n = 1, Emirados Árabes). A 

média de idade era de 36 anos em um intervalo de 25 a 58 anos. 

 

 

4.1.3.3  Encontros presenciais 

 

O primeiro encontro presencial ocorreu nos dias 14 a 16 de fevereiro de 2008. O 

primeiro dia do primeiro encontro presencial foi iniciado com uma cerimônia de 

abertura do curso onde participaram representantes da empresa e da instituição 

acadêmica com o objetivo de dar as boas-vindas aos alunos, bem como, enfatizar a 

importância do curso para ambas as instituições, além de ser uma oportunidade para 

que o primeiro contato entre os diferentes atores do curso fosse promovido. Após esse 

evento, foi realizada dinâmica de integração com profissional contratado pela empresa. 

Tal dinâmica abordava a mudança de postura requerida dos participantes com a 

inserção de atividade educacional nas suas rotinas diárias, além de incentivar a reflexão 

sobre o impacto e os reflexos dessa nova atividade nos diferentes aspectos da vida do 

aluno, mais especificamente, no ambiente de trabalho e na família.  

 

Os outros dois dias do encontro presencial foram destinados a aulas introdutórias de 

cada uma das disciplinas do primeiro módulo e também a uma apresentação do 

ambiente virtual e das regras do programa e da Instituição Acadêmica. Durante o 

momento presencial também foram entregues os materiais didáticos que acompanham 

o curso, como livros e apostilas, além do cronograma de atividades do módulo. 

 

No segundo encontro presencial, que ocorreu nos dias 25 e 26 de abril, além das aulas 

presenciais que introduziam as disciplinas do segundo módulo, também foi realizada 
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prova presencial individual que abordava os assuntos das disciplinas do módulo 

anterior de forma integrada. Foram destinadas duas horas para a realização dessa 

avaliação.  

 

O terceiro (11 e 12 de julho) e quarto (19 e 20 de setembro) encontros foram 

estruturados da mesma forma que o segundo, porém, no terceiro houve uma dinâmica 

de integração organizada pela área de pessoas da empresa que consistia em uma 

atividade recreativa em um ambiente no qual a turma era dividida em equipes, com 

cada membro armado com pistolas laser e colete, sendo que cada equipe tinha como 

objetivo defender a sua base ao mesmo tempo em que conquistava e desativava a base 

da outra equipe (Laser Shot). Essa atividade foi realizada na sexta-feira, após o término 

da aula. 

 

O último encontro foi realizado nos dias 11 e 12 de março de 2009 e utilizou a estrutura 

de eventos de hotel localizado na cidade de São Paulo. No primeiro dia foi realizada 

dinâmica de integração com o mesmo profissional que realizou a dinâmica do primeiro 

encontro. Abordava o efeito da atividade educacional concluída no desenvolvimento 

profissional dos participantes, além de refletir sobre a percepção dos participantes 

quanto ao esforço empreendido durante o curso, os ganhos percebidos e expectativas 

futuras relacionadas a essa experiência. No final deste dia os participantes foram 

convidados para um jantar de confraternização organizado pela área de pessoas da 

empresa em restaurante típico da cidade de São Paulo. No segundo dia foram 

apresentados os trabalhos de conclusão de curso. Houve, ainda, cerimônia de 

encerramento com entrega dos certificados de participação e, por último, foi servido 

um coquetel para comemorar o encerramento. 

 
 
 
4.1.3.4  Atividades online 

 

O curso tem uma agenda de atividades online intensa com ciclos de aprendizagem 

quinzenais por disciplina que incluem aulas virtuais, leituras, exercícios e aulas-chat. 

Os primeiros ciclos de aprendizagem dos módulos eram iniciados às segundas-feiras, 

mas como cada ciclo é encerrado por uma aula-chat e estas aconteciam sempre as 
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terças e quintas-feiras de cada semana, os novos ciclos começavam a partir do 

encerramento do ciclo anterior para cada uma das disciplinas, conforme cronogramas 

de atividades online disponíveis no Anexo 6. 

 

As aulas-chat foram realizadas no horário das 13h às 14h (horário de Brasília), pois 

como se tratavam de atividades síncronas, requeriam uma conciliação dos diferentes 

fusos horários dos participantes a fim de viabilizar a participação de todos. Embora 

houvesse alunos cuja língua nativa fosse o espanhol, essas atividades eram conduzidas 

em português, sem tradução simultânea. 

 

O primeiro módulo é marcado pela adaptação dos alunos às ferramentas de 

aprendizagem, ao ambiente virtual, às dinâmicas dos ciclos de aprendizagem e, para 

muitos, ao processo educacional propriamente dito, pois para grande parte da turma (n 

= 16) este era o primeiro curso de pós-graduação depois de vários anos fora do 

ambiente universitário. A FIPECAFI adotou o envio de avisos de atividades e prazos 

para os e-mails dos alunos como uma estratégia de motivação para manter as atividades 

em dia. Também eram encaminhados relatórios individuais semanais com o 

acompanhamento do cumprimento das atividades obrigatórias. 

 

O segundo e terceiro módulos mantiveram as mesmas dinâmicas de atividades online, 

com algumas alterações na proposta de interações em aulas-chat, buscando ampliar a 

autonomia dos participantes e promoção da interação aluno-aluno. No entanto, a 

mudança percebida foi pequena. 

 

No último módulo, duas das disciplinas oferecidas foram base para o trabalho de 

conclusão de curso. As disciplinas de Análise de Desempenho de Empresas e Análise 

de Viabilidade Econômica de Projetos, por requererem grande parte dos conhecimentos 

adquiridos em módulos anteriores, encerraram o ciclo de exposição a conteúdos e 

prepararam para a elaboração do trabalho de conclusão de curso. 
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4.1.3.5  Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 

 

O trabalho de conclusão de curso foi relacionado às duas disciplinas principais do 

último módulo. Desta forma, os alunos puderam optar, no início do último módulo, 

pelo tema que mais despertasse seu interesse e afinidade dentre as duas áreas 

disponíveis: Análise de Empresas ou Análise de Projetos. 

 

As atividades do TCC foram conduzidas de forma independente das disciplinas e foi 

previsto tempo excedente para a conclusão do trabalho após o término das atividades 

normais das disciplinas. O período de janeiro a março destinou-se para esse fim e 

foram programados plantões de atendimento via chat com os orientadores de cada um 

dos temas.  

 

No entanto, as diferenças entre dinâmicas e organização das duas disciplinas e nos seus 

respectivos TCCs foram percebidas pelos alunos. O TCC em Análise de Projetos 

consistia na elaboração de um projeto e foi estruturado com base em atividades 

semanais realizadas durante o desenvolvimento da disciplina. Desta forma, quando a 

disciplina foi encerrada, em meados de dezembro, os principais pontos do TCC 

estavam concluídos e o tempo remanescente poderia ser despendido para o 

desenvolvimento do texto e da apresentação final. O TCC em Análise de Empresas foi 

estruturado a partir da análise das demonstrações financeiras de empresas brasileiras e 

estrangeiras da área de engenharia e construção previamente selecionadas pela 

Odebrecht. Desta forma, os alunos recebiam as informações que utilizariam para a 

produção de seu trabalho. As atividades de elaboração do TCC não foram 

desenvolvidas em conjunto com as atividades da disciplina. 

 

Após a entrega dos TCCs, cada aluno recebeu um trabalho realizado na outra área para 

análise. Era necessário que fosse elaborado um documento de, no máximo, uma folha, 

contendo os pontos que mereciam destaque, à luz do arcabouço teórico da disciplina 

tema, do trabalho realizado pelo colega. 

 

No encontro final, todos os alunos que concluíram o TCC e puderam estar presentes na 

data programada (n = 16) apresentaram seus trabalhos para uma banca composta por 
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dois professores e para os demais participantes da turma. A apresentação de cada um 

dos trabalhos levou, em média, 15 minutos, a banca tinha mais 10 minutos para suas 

considerações e o aluno tinha 5 minutos finais para finalizar sua explanação.  

 

 

4.1.3.6  Situação geral 

 

O encerramento das atividades do curso com o encontro presencial final exprime a 

realidade apenas para uma parte do grupo que foi inicialmente matriculada. A Tabela 3 

sintetiza a situação geral dos alunos até o final do mês de março: 

 
 

Tabela 3 – Situação Geral da Turma 
 

Nº de Alunos Status 
31 Matriculados 
4 Desistentes 
15 Aprovados ou falta apresentar TCC 
6 Pendências em TCC e/ou até 3 disciplinas 
6 Pendências em TCC e mais de 3 disciplinas 

Fonte: Arquivos da FIPECAFI 
 
 

Dos 31 alunos inicialmente matriculados, quatro abandonaram o curso, 14 foram 

aprovados e 13 precisavam, até o dia do depósito deste trabalho, cumprir atividades 

para obterem aprovação. São considerados desistentes os alunos que deixaram de 

realizar as atividades do curso, sejam elas online ou presenciais, e não retornaram as 

comunicações enviadas com manifestação de interesse em recuperar suas pendências, 

além daqueles que comunicaram formalmente sua desistência tanto para a empresa 

quanto para a instituição acadêmica. O número de alunos desistentes da terceira turma 

(n = 4) é compatível com o histórico de desistências de turmas anteriores, já que na 

primeira turma (n = 30) houve três desistências e na segunda (n = 31), quatro. A 

primeira e a segunda turma apresentaram números maiores de aprovação: 20 e 17, 

respectivamente. No entanto, a inserção do TCC individual ocorreu na terceira turma o 

que impactou de forma significativa no índice de aprovação imediatamente após a 

conclusão do curso.  
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Apenas um dos alunos que elaborou o TCC não pode comparecer para apresentá-lo, 

portanto a sua conclusão do curso está condicionada à apresentação e aprovação pela 

banca avaliadora. Um dos alunos que apresentou o TCC não conseguiu aprovação geral 

no curso devendo cumprir as pendências em turmas futuras para conclusão do curso. 

Os cinco alunos que tem pendências em TCC e mais três disciplinas, tiveram 

dificuldades na conciliação das atividades do curso no período do último módulo, pois 

as pendências correspondem a disciplinas daquele módulo. Os seis alunos que não 

concluíram o curso por pendências em TCC e mais de três disciplinas, além de terem 

dificuldades nas disciplinas do último módulo, também apresentaram problemas de 

frequência e desempenho em disciplinas dos demais módulos. 

 

Embora esta pesquisa não tenha o objetivo de avaliar os resultados cognitivos e, 

tampouco, o desempenho do grupo, o quadro geral da situação quanto ao desempenho 

no programa está intrinsecamente relacionada ao problema da pesquisa. A situação de 

cada um dos participantes ao final do programa é sintetizada pela Tabela 4, que a 

relaciona com um status de completude do curso, demonstrando ainda os percentuais 

isolados e acumulados. Esse status de completude, dividido em três estratos conforme a 

Tabela, será utilizado como representação do resultado da atividade na análise das 

evidências.   

 

Tabela 4 – Situação Geral da Turma 
 

Status Frequência Percentual Percentual 
Acumulado 

1 Aprovados ou falta TCC 15 55,6 55,6 

2 Pendências em até 3 disc. e TCC 6 22,2 77,8 

3 Pendências em mais de 3 disc. e TCC 6 22,2 100,0 

  Total 27 100,0   

Fonte: Arquivos da FIPECAFI 
 

 

Nesta seção foram detalhados aspectos contextuais relacionados ao sistema de 

atividade educacional corporativo online e exploradas as estruturas que lhe dão 

sustentação como resultados das estratégias dessa pesquisa. Na seção seguinte será 

explorada a dimensão das pessoas envolvidas na atividade. 
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4.2 As pessoas 

 

Para compreender o sistema de atividade educacional corporativo online objeto deste 

estudo é necessário, sobretudo, compreender as pessoas que estão envolvidas nessa 

atividade. Segundo Simmel (2006, p. 13): 

 

A linha divisória que culmina no “indivíduo” também é um corte totalmente arbitrário, uma 

vez que o “indivíduo”, para a análise ininterrupta, apresenta-se necessariamente como uma 

composição de qualidades, destinos, forças e desdobramentos históricos específicos que, 

em relação a ele, são realidades elementares tanto quanto os indivíduos são elementares em 

relação à “sociedade.” 

 

Desta forma, a identificação dos sujeitos de aprendizagem compreende diferentes 

dimensões. Para construir a identidade desses sujeitos, foi considerada a primeira 

questão formulada por Engeström (2000): Quem são os sujeitos de aprendizagem, 

como eles são definidos e onde estão localizados?  

 

Para fins de análise, a pergunta foi seccionada em três dimensões: perfil dos alunos; 

localização e nacionalidade; e seleção e definição da turma. Cada dimensão será 

detalhada a seguir. 

 

 

4.2.1 Perfil dos alunos 

 

A primeira dimensão procura identificar os alunos e os roteiros possíveis para a 

construção das identidades que compreendem questões relacionadas a diferentes 

esferas das vidas dos sujeitos. Quem são esses sujeitos? Como se compõe a esfera 

social de suas vidas? Quanto tempo eles dedicam ao trabalho? Qual a sua motivação 

com o trabalho?   

 

Desta forma, para traçar um perfil dos alunos foram considerados três grupos de 

atributos, sendo: 

 

1) Aspectos gerais – compreendem idade, gênero e formação acadêmica; 
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2) Aspectos sociais – abarcam estado civil, composição familiar, participação 

social e de lazer; 

3) Aspectos relacionados ao trabalho – constituem responsabilidade profissional, 

dedicação e satisfação no trabalho.  

 

 

4.2.1.1  Aspectos gerais 

 

Os aspectos gerais abordam as características básicas dos sujeitos, aquelas que definem 

primariamente as pessoas como gênero, idade e formação acadêmica. Mais do que 

buscar essas definições, o que se pretende nessa seção é compreender o quanto essas 

dimensões relacionam-se aos comportamentos e percepções dos sujeitos quanto à 

experiência da atividade que é objeto deste estudo. 

 

Os sujeitos que participaram da pesquisa correspondem ao total de alunos matriculados 

no curso, excluídos os desistentes, totalizando 27 pessoas conforme já esclarecido no 

capítulo três.  

 

Considerando a idade (Q1-01) dos participantes no início do curso, a média do grupo é 

de 36 anos, sendo que o mais jovem tinha 25 e o mais velho, 58 anos. O maior grupo 

está concentrado na faixa de 30 a 40 anos (n=15). As pontas, menos que 30 anos e 41 

anos ou mais, tem seis pessoas em cada uma. 

 

Considerando que o grau de completude representa o objeto da atividade, relacioná-lo 

com outras variáveis pode trazer informações importantes a respeito dos aspectos que 

influenciam a atividade e seus resultados. As faixas etárias consideradas no grupo 

(menor ou igual a 30 anos; de 31 a 40 anos; e mais de 41 anos) compreendem 

momentos de vida e de carreira distintos que podem refletir na eleição de prioridade e, 

consequentemente, implicar no resultado da atividade. Percepção de participante da 

turma confirma essa assertiva: “Eu acho que o conflito depende do momento. [...] há 

faixas etárias, há momentos da tua vida que aquilo pode conflitar ou não conflitar.” 

(P06-E1). 
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Foi confrontado o status de completude no curso com as respectivas faixas etárias. 

Quando analisados os resultados considerando o status de completude por faixas 

etárias, 33% dos alunos com idade abaixo de 30 anos concluíram o curso (status 1), o 

grupo de alunos entre 31 e 40 anos obteve 53% de conclusão e aqueles com mais de 41, 

obtiveram o maior percentual de êxito, com 83%.   

 

Analisando os resultados, agora considerando a faixa etária pelo status, o grupo de 

alunos com idade entre 31 e 40 anos apresentou a maior proporção (67%) entre os 

alunos com status 3, que representa o menor nível de completude com pendências em 

TCC e mais de três disciplinas. Mesmo considerando que esse grupo representa mais 

da metade dos alunos, o índice continua elevado. Esses resultados podem significar que 

os indivíduos nessa faixa etária estão em um momento de carreira onde a demanda de 

trabalho e as oportunidades de ascensão profissional prejudiquem a dedicação ao 

estudo. A continuação do depoimento acima corrobora essa interpretação: “Com 35 

anos eu tinha uma visão muito clara de que precisava crescer profissionalmente. Esse 

crescer profissionalmente era prioridade.” (P06-E1).  

 

A turma era composta por 20 homens (Q1-03), contando com apenas sete mulheres. No 

entanto, 26% de participação feminina em um grupo de executivos de empresa que atua 

na área de engenharia e construção não pode ser considerado uma participação 

pequena, já que esse segmento ainda é predominantemente formado por homens. A 

participação feminina nesse contexto masculino de trabalho carrega uma grande 

ambiguidade, pois, ao mesmo tempo em que o ambiente masculinizado pode causar 

algum constrangimento, por outro, também pode ser encarado como altamente 

desafiador. Em estudo realizado na França com executivas de diferentes organizações, 

concluiu-se que a cultura da empresa induz na maneira como as executivas tomam 

consciência de seu papel. Assim, se a mulher “[...] está em uma empresa antes de tudo 

como mulher, o modo como ela vive sua condição de mulher [...] é fortemente 

modulado por seu ambiente profissional.” (BELLE, 1994, p. 230). 

 

Considerando que a TEO valoriza os vínculos de parceria e confiança, além de 

incentivar a superação de desafios, é esperado que esse grupo de mulheres valorize o 

aspecto positivo da diferença, ou seja, manifeste um sentimento de autoconfiança e de 

superação profissional. Conforme depoimento de participante do programa essa 
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interpretação pode ser confirmada: “Isso que eu achei interessante. [...] lidar com peão, 

fazer pagamentos com a peãozada mesmo. Trabalhar nesse ambiente que é muito 

masculino e, de repente, você está ali, mulher, e mostrar porque você está ali.” (P1-E1). 

 

O grupo de mulheres obteve 71% de conclusão no curso, enquanto que no grupo de 

homens esse percentual foi de 50% para o mesmo status. Essa diferença pode ser 

explicada pelo tempo declarado de dedicação ao estudo (Q1-19) já que as mulheres 

afirmaram ter estudado em média 12 horas por semana (mínimo de oito horas e 

máximo de 20 horas), contra sete horas entre os homens (com mínimo de quatro horas 

e máximo de 12 horas). 

 

A turma era heterogênea quanto à formação acadêmica (D1, Q1-04) e na sua 

composição os administradores eram maioria (n=9), seguidos de contadores (n=8), 

engenheiros (n=6), economistas (n=2), tecnólogo em gestão financeira (n=1) e analista 

de processamento de dados (n=1). Para 59% (n=16) o curso era a primeira pós-

graduação. Depoimento de participante da turma exemplifica o significado do curso 

para esse público: “[...] tenho apenas graduação e preciso voltar a estudar, retomar o 

lado acadêmico. Sinto que isso irá agregar muito para o meu desenvolvimento 

profissional.” (P11-D1) 

  

Quando confrontado o grau de conclusão do programa com as formações acadêmicas, o 

grupo de engenheiros, apesar de terem formação bastante distinta da área de 

concentração do curso, não teve nenhum de seus representantes no status 3. Este 

resultado pode indicar que esse grupo de alunos priorizou as atividades de estudo. 

Depoimento de aluno engenheiro confirma essa interpretação: “Preciso melhorar em 

finanças para assumir como diretor de contrato. Embora esteja preparado tecnicamente, 

preciso consolidar a parte financeira e por isso darei uma prioridade muito grande para 

esse curso neste ano.” (P15-D1) 

 

Considerando a proximidade das áreas de administração, contabilidade e gestão 

financeira com os temas do curso, os participantes com essas formações foram 

agrupados em uma única área denominada de Negócios (n=18), enquanto que os 

demais foram agrupados em uma área denominada de Outra (n=9). Esse agrupamento 

possibilitou confrontar o status de completude no curso, considerando a aderência das 
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formações dos participantes ao programa. Entre os participantes com formação em 

outra área, 67% concluíram o programa e não há nenhum no status 3 de completude. 

Por outro lado, considerando os formados na área de negócios (n=18), havia 33% nesse 

status. Esses dados podem ser uma evidência de que os participantes que tem formação 

em outras áreas empreenderam maior esforço no curso pela novidade do tema e pelo 

potencial que esse novo conhecimento traz de perspectivas de crescimento profissional. 

Essa evidência pode estar relacionada com o interesse por uma área distinta 

(Controladoria e Finanças), importante para a ascensão profissional.  

 

Depoimento de participante engenheiro confirma essa interpretação: “Para mim os 

conhecimentos adquiridos foram uns 90% novos. Para mim, o mais importante foi isso: 

em um curto prazo poder assumir uma posição diferente.” (P24-O2). A mesma 

percepção pode ser encontrada em outros participantes de outras formações: “No meu 

caso, também posso dizer que 90% foi novidade, mas eu consegui assimilar bem. O 

acréscimo de conhecimento foi muito grande. No meu caso, como é que eu vou usar 

isso? Abre novas perspectivas.” (P16-O2) 

 

Sintetizando os aspectos gerais: A turma era formada por 27 participantes com uma 

média de idade de 36 anos, sendo que o mais jovem tinha 25 e o mais velho, 58. As 

distribuições, considerando faixas etárias era de: menos de 30 (n = 6), de 30 a 40 anos 

(n = 15) e  41 anos ou mais (n = 6). Eram 20 homens e sete mulheres e as formações 

acadêmicas compreendiam as seguintes áreas: administração (n = 9), ciências contábeis 

(n = 8), engenharia (n = 6), economia (n = 2), tecnólogo em gestão financeira (n = 1) e 

análise de processamento de dados (n = 1). Para 59% (n = 16) o curso era a primeira 

pós-graduação. O grupo com faixa etária entre 31 e 40 anos apresentou a maior 

proporção (67%) entre os alunos com status 3 (menor nível de completude). Esse 

resultado pode significar que os indivíduos nessa faixa etária estão em um momento de 

carreira onde a demanda de trabalho e as oportunidades de ascensão profissional 

prejudiquem a dedicação ao estudo. O grupo de mulheres obteve 71% de conclusão no 

curso, enquanto que o de homens, 50%. Essa diferença pode ser explicada pelo tempo 

declarado de dedicação ao estudo: média 12 horas por semana (mínimo de oito horas e 

máximo de 20 horas) para as mulheres e sete horas entre os homens (com mínimo de 

quatro horas e máximo de 12 horas). Os participantes com formação em outra área 

tiveram maior índice de completude quando comparados aos que tem formação em 
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áreas relacionadas ao programa. Esse resultado pode estar relacionado ao interesse e 

necessidade de dedicação especial a área distinta (Controladoria e Finanças) que é 

percebida como importante para a ascensão profissional.  

 

 

4.2.1.2  Aspectos sociais 

 

Os aspectos sociais buscam identificar as relações estabelecidas pelos sujeitos em suas 

esferas pessoais e sociais. Bauman (2005, p. 74), ao discutir a essência da identidade 

afirma que ela “[...] não pode ser constituída senão por referência aos vínculos que 

conectam o eu a outras pessoas e ao pressuposto de que tais vínculos são fidedignos e 

gozam de estabilidade com o passar do tempo.”  

 

A identificação política e religiosa, o trabalho social, a participação em organizações 

não governamentais, a composição familiar e as atividades de lazer são abordados com 

o intuito de revelar as esferas pelas quais esses sujeitos transitam quando não estão 

dedicados ao trabalho. A ocorrência ou não dessas diferentes faces de atuação e 

participação social contribuem não apenas para a formação da identidade do grupo e 

seus indivíduos, mas também para compreender como esses sujeitos equilibram os 

diferentes aspectos que compõem a vida humana. 

 

Considerando o estado civil (Q1-05) da turma, quatro participantes estavam solteiros e 

23 casados, sendo que entre os últimos, um se casou no período do final do primeiro 

módulo do curso. Confrontando o estado civil com o grau de completude do curso, 

tem-se que, dentre os casados, 56% completaram o curso (n=13), percentual próximo 

ao alcançado entre os solteiros, 50% (n = 2). Os demais status de completude 

apresentam resultados similares. Quando questionados sobre quais os fatores que mais 

prejudicaram as atividades educacionais do curso (Q1-48), o item ‘incompreensão por 

parte do cônjuge’ foi apontado por apenas um sujeito. Considerando o conjunto de 

evidências, pode-se concluir que o estado civil não afeta o envolvimento e desempenho 

com o estudo. 
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No entanto, no contexto de possibilidades de mudanças de localização frequentes, a 

estrutura familiar torna-se bastante ambígua, pois ao mesmo tempo em que garante 

uma sensação de estabilidade e conforto, também é fonte de preocupação, pois nem 

sempre as condições dos locais de obras permitem que a família esteja próxima, ou 

confortável. Nos relatos abaixo é possível dimensionar a importância atribuída à 

família e a possibilidade de conflito envolvendo essa esfera: 

 

Mas eu acho que não estou disposto mais a sacrificar a parte familiar, isso é fato. (P10-E1) 

 

[...] vai ser muito difícil me convencerem de trabalhar em algum lugar longe da minha 

família. Porque existem locais em que a gente não pode mobilizar a família, não é 

adequado, não existe nem condição de escola [...] (P22-E1) 

 

Se a Odebrecht chegasse pra mim hoje e me obrigasse a ir para o exterior e a minha esposa 

falasse que não queria eu acho que isso seria um ponto conflitante em relação ao meu 

trabalho. (P25-E1) 

 

Quanto à composição familiar (D1, Q1-12/13, O2), no início do curso 17 participantes 

tinham filhos. Durante o curso, dois alunos tiverem seu primeiro filho, duas alunas 

estavam grávidas de seus primeiros filhos e a esposa de um dos alunos estava grávida 

do segundo filho do casal.  

 

Filhos pequenos requerem mais atenção e cuidado, competindo em tempo e em 

investimento emocional com as outras atividades das pessoas. Quando questionados 

sobre quais os fatores que mais prejudicaram as atividades educacionais do curso (Q1-

48), o item ‘cobrança da presença e atenção por parte dos filhos’ foi apontado por cinco 

sujeitos, dos quais três homens e duas mulheres.  

 

As mulheres, pelo próprio papel de mãe, ocupam-se mais intensamente das atividades 

inerentes a educação e formação afetiva dos filhos, muitas vezes, sacrificando 

diferentes aspectos de suas vidas, conforme ilustra o depoimento abaixo: 

 

O que eu tento fazer é chegar em casa cedo para colocar meus filhos para dormir. [...] 

Então eu tento estar com eles, vou ver suas tarefas da escola, coloco-os para dormir e, 

então, começa meu turno da noite no trabalho. Eu continuo trabalhando em casa e quando 

eu termino de trabalhar, começo a estudar. (P07-E1) 
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No aspecto de composição da renda familiar, oito participantes alegaram serem os 

únicos responsáveis pelo sustento da família e, portanto, seus respectivos cônjuges não 

estão envolvidos em atividades economicamente remuneradas. Nesses casos, as 

mudanças de localização acabam impactando menos no convívio familiar. No entanto, 

a maioria dos participantes, inclusive dos casados, dividem a responsabilidade 

financeira da família. Esse aspecto reforça as possibilidades de conflito envolvendo a 

esfera familiar, conforme a exposição de um dos participantes: “[...] fazer com que ela - 

a esposa - abra mão da profissão dela para favorecer a minha profissão eu acho que não 

é vantajoso. Então, eu acho que eu não faria isso.” (P25-E1) 

 

Considerando a dimensão social constituída por religião (Q1-06), política (Q1-07/08) e 

trabalhos voluntários (Q1-10/11), o grupo pode ser caracterizado como a maioria de 

católicos (n = 18), sem identificação com partidos políticos (n = 22), não sindicalizados 

(n = 19) e que não se dedicam a trabalhos voluntários (n = 25). Neste último aspecto, as 

duas pessoas que realizam trabalho social são estrangeiros, sendo que um deles o 

realiza em projeto social da própria empresa. 

 

Percebe-se que essa dimensão social não ocupa lugar de destaque na estrutura de vida 

dos participantes da turma. Alguns fatores que podem contribuir para isso são o estágio 

inicial de formação familiar para grande parte dos participantes, a grande mobilidade 

geográfica inerente à atividade da empresa que dificulta o estabelecimento de laços 

comunitários mais duradouros e as características pessoais desses indivíduos. 

 

O lazer, como uma esfera importante da vida das pessoas, foi analisado quanto a sua 

ocorrência e não quanto a sua frequência. Ao serem perguntados se tinham algum 

hobby
6
 ou se praticavam alguma atividade esportiva (Q1-09), cinco responderam que 

não, sendo que três eram mulheres. Para aqueles que responderam positivamente (n = 

22), as práticas esportivas representavam o maior número de ocorrências (n = 17) e, 

dentre elas, o futebol (n = 8) foi o esporte mais citado. Seis alunos definiram duas 

atividades e para quatro deles elas eram atividades esportivas. Os outros dois definiram 

uma atividade esportiva e um hobby. 

 
                                                 
6 Anglicanismo que define “Atividade de recreio ou de descanso, praticada, em geral, nas horas de lazer.”   
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Segundo Dumazedier (1973, p. 398) hobby “[...] se define não só em relação às 

obrigações profissionais, mas também em relação às mais obrigações, familiais ou 

sociais [...] é a não-obrigação.” Assim enquadrado na sociedade, o lazer ocupa aquela 

posição das coisas não prioritárias, mas nem por isso, pouco importantes, pois as suas 

funções de descanso, divertimento e desenvolvimento da personalidade complementam 

as demais esferas da vida humana. Desta forma, a abdicação do lazer é percebida como 

um prejuízo, como um sacrifício. As narrativas abaixo ilustram essa percepção: 

  

Então eu me sacrifico. [...] Não faço esporte nenhum, não tenho condições. (P07-E1) 

 

[...] eu pelo menos gosto muito não de ler livros, mas de assistir filmes [...] e a gente acaba 

abdicando disso. (P22-E1) 

 

Sintetizando os aspectos sociais: quanto ao estado civil e estrutura familiar, quatro 

participantes eram solteiros, 23 casados, 17 tinham filhos e oito alegaram ser os únicos 

responsáveis pelo sustento da família. O grupo pode ser caracterizado como a maioria 

de católicos, sem identificação com partidos políticos, não sindicalizados e que não se 

dedicam a trabalhos voluntários. Quanto ao lazer, cinco não tem hobby nem pratica 

esportes, sendo que destes, três eram mulheres. Eram 17 adeptos de práticas esportivas, 

sendo o futebol a mais frequente. Considerando o conjunto de evidências, pode-se 

concluir que o estado civil não afeta o envolvimento e desempenho com o estudo. Em 

um contexto de possibilidades de mudanças de localização constantes há possibilidades 

de conflitos envolvendo a estrutura familiar. Cobrança da presença e atenção por parte 

dos filhos foi apontado como um dos fatores que mais prejudicaram as atividades 

educacionais do curso. Percebe-se que essa dimensão social não ocupa lugar de 

destaque na estrutura de vida dos participantes da turma. Alguns fatores que podem 

contribuir para isso são o estágio inicial de formação familiar para grande parte dos 

participantes, a grande mobilidade geográfica inerente à atividade da empresa, que 

dificulta o estabelecimento de laços comunitários mais duradouros e as características 

pessoais desses indivíduos. A privação ao lazer é sentida pelos participantes como um 

sacrifício. 
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4.2.1.3  Aspectos relacionados ao trabalho 

 

Não há como traçar um perfil de alunos-executivos sem considerar aspectos 

relacionados ao trabalho. Segundo Lobstein (1973), é esperado encontrar muitas 

manifestações espontâneas do modo como as pessoas constroem seus vínculos sociais e 

afetivos no trabalho já que passam trabalhando pelo menos um terço dos seus dias. 

Assim, diferentes questões aparecem: Que tipo de responsabilidade esses sujeitos têm 

no trabalho? Quanto tempo eles trabalham? Qual o nível de satisfação percebido com o 

trabalho? Qual a importância atribuída ao trabalho? Esta seção procura compreender 

como as respostas encontradas se relacionam com a atividade em foco nesta pesquisa. 

 

A maioria da turma ocupa posição (Q1-14/15) de gerência (n = 16) que nas obras 

corresponde ao segundo nível hierárquico, portanto com alto nível de responsabilidade. 

Nove ocupam cargo de supervisão, posição imediatamente abaixo da gerência, e dois 

atuam em nível técnico, nível imediatamente abaixo da supervisão. Todos trabalham há 

mais de um ano na empresa (Q1-16) e 59% (n = 16) estão há mais de cinco anos. A 

maioria (n = 21) ocupa o cargo atual (Q1-17/18) há menos de cinco anos, sendo que 

três participantes estão há menos de um ano no cargo. 

 

Considerar o nível hierárquico ocupado pelos alunos dentro da estrutura da empresa 

significa entender quais os papéis assumidos, compreendendo os deveres que se espera 

que os sujeitos cumpram. Os gerentes, por seu nível de responsabilidade, têm maior 

dificuldade de se afastarem das suas atividades profissionais e essa dificuldade é tanto 

maior quanto mais recente for a sua inserção naquela obra ou negócio. Desta forma, 

negócios novos implicam em mais dedicação desse público. O relato abaixo exprime 

essa realidade:  

 

Mas só que eu sei o tamanho do meu negócio. Meu negócio é muito grande. Sei que se eu 

sair, me ausentar 15, 20 dias, eu vou ter problemas quando eu regressar e problemas já 

difíceis de contornar porque, além de estar a Odebrecht, tem um sócio com um nível de 

exigência alto, então, o que eu vejo, ele vai perguntar: “Esse homem que era pra estar aqui 

há 15, 20 dias, está de férias”. É complicado e temos tanta coisa pra resolver. Cliente 

cobrando, cliente querendo iniciar a obra. Não tem um GAF – Gerente Administrativo 

Financeiro, é muito difícil isso. (P06-E1)  
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Outro aspecto que merece análise é a ocorrência de promoções de cargos (D1-D2-O2) 

durante o período, pois ao assumir uma nova função também são assumidas novas 

responsabilidades às quais ainda não se está habituado. Oito alunos foram promovidos 

de cargos durante o período. Ao confrontar a ocorrência ou não de promoção no 

período com o status de completude do curso, ficou evidente que assumir um novo 

cargo durante uma atividade educacional interfere negativamente no desempenho no 

curso, pois apenas um dos alunos promovidos conseguiu aprovação no curso.  

 

Em relato de participante essa relação fica bastante clara:  

 

Tive uma excessiva carga de trabalho ao assumir o novo programa de GAF – Gerente 

Administrativo e Financeiro, então ficou muito difícil conciliar estudo e tarefas do trabalho 

no dia-a-dia. De qualquer forma o aprendizado na matéria é de suma importância na minha 

formação profissional. (P02-D2).  

 

Cabe ainda ressaltar o aspecto contraditório dessa situação, pois ao mesmo tempo em 

que existe a dificuldade na conciliação das atividades, também há maior necessidade 

por formação. 

  

O tempo é um fator crítico e são inúmeras as evidências encontradas neste estudo que 

se referem à dificuldade com a dimensão temporal. Essas evidências são corroboradas 

por diferentes pesquisas que, ao comparar programas de MBA online e presenciais, 

identificaram fator tempo como um ponto crítico percebido pelos estudantes de cursos 

online (DESANCTIS; SHEPPARD, 1999; SCHRUM; BENSON, 2000; THAM; 

WERNER, 2005; LIU; SCHWEN, 2006; LAPSLEY; MOODY; 2007). Um dos fatores 

é a intensidade de trabalho ao qual estudantes-executivos estão expostos.  

 

O grupo aqui estudado trabalha em média 58 horas semanais (Q1-19), sendo a maior 

jornada estimada em 84 horas e a jornada mínima de 40 horas, com desvio-padrão de 

cerca de nove horas. Quando questionados sobre quais os fatores que mais 

prejudicaram as atividades educacionais do curso (Q1-48), o item ‘falta de tempo’ foi 

apontado por 21 sujeitos, sendo 15 homens e seis mulheres. Com uma jornada extensa 

é esperado que encontremos relatos sobre a dificuldade encontrada na realização das 

atividades educacionais: 



 

 

99 

 

Você trabalhar 13 horas por dia durante a semana toda para poder recuperar o tempo que 

estou nos encontros presenciais. Isso, para mim, é um sacrifício. (P06-E1) 

 

A gente não quer que o estudo empaque no dia-a-dia de trabalho e acaba se sacrificando, 

tendo que complementar o horário. E aí vai novamente aquela questão familiar, aquela 

questão pessoal, de ter tempo para fazer as coisas [...](P22-E1)   

 

Quase todos (n=26) alegam trabalhar, pelo menos eventualmente, nos finais de semana 

(Q1-20). Quando o fazem, a maioria trabalha em casa (n=14), alguns no escritório 

(n=9) e poucos (n=3) em obra (Q1-21). Em relato abaixo a intensidade de trabalho 

pode ser percebida: 

 

Além disso, também me dedico, um pouco, ao trabalho que desenvolvo na Odebrecht, 

porque, como estou com vários projetos, perco muito tempo no trânsito, e, às vezes, fica 

alguma pendência. Como eu não gosto, e não dá pra gente ficar acumulando pendência, 

chega o final de semana eu tento liquidar as pendências que ficaram da semana. (P25-E1) 

 

Nesse contexto de grande intensidade de trabalho e alta exigência de desenvolvimento 

profissional, cabe compreender as razões que motivaram a escolha da atividade 

profissional desses alunos-executivos (Q1-22). Ao serem questionados sobre esse 

aspecto a opção mais escolhida foi ‘formação profissional’ (n=10), seguida de 

‘vocação’ (n=8), ‘oportunidade’ (n=5) e ‘necessidade’ (n=3). Um dos sujeitos não 

respondeu a essa pergunta. 

 

Ainda considerando a intensidade de trabalho à qual os sujeitos estão expostos, 

compreender o nível de satisfação que eles atribuem ao cargo e função desempenhados 

(Q1-23) é ponto que merece atenção. Segundo Frisch-Gauthier (1973, p. 179) “[...] 

mede-se a satisfação pela distância entre o nível de aspiração e os resultados obtidos”. 

Os resultados de questão (Q1-23) solicitando a atribuição de um valor para a satisfação 

relacionada à função exercida, considerando uma escala de um a sete, sendo o conceito 

um atribuído a ‘pouco satisfeito’ e o sete a ‘muito satisfeito’, a média obtida foi de 5,9 

e os respondentes se posicionaram depois do ponto médio, desta forma, todas as 

respostas estavam dentro do intervalo de cinco a sete, sendo que o grupo predominante 

(n = 15, 55%) assinalou o ponto seis. 
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Ao confrontar a satisfação com as razões que motivaram a escolha da atividade 

profissional, cinco dentre aqueles que atribuíram o menor conceito de satisfação (n=7) 

optaram pela ‘formação profissional’ como a principal razão para a escolha da sua 

atividade profissional. Ao analisar as respostas do grupo que atribuiu o maior conceito 

de satisfação (n=5), quatro escolheram a ‘vocação’ como motivo para a escolha 

profissional e um não respondeu àquela pergunta. Entre os que escolheram ‘vocação’ o 

grau de satisfação está entre seis e sete. Os resultados evidenciam que aqueles que 

atuam em atividade com a qual identificaram uma disposição inata sentem-se mais 

satisfeitos com seu trabalho.  

 

Ao serem solicitados a selecionarem e ordenarem cinco, entre 16 fatores que eles 

julgavam mais importantes para a satisfação no trabalho (Q1-24), os cinco fatores mais 

escolhidos, no geral, foram: perspectiva de carreira (n=24, 89%), desafios (n=21, 78%), 

remuneração adequada (n=17, 63%), oportunidade para aprender coisas novas (n=14, 

52%) e possibilidade de conhecer diferentes lugares do mundo (n=10, 37%). Como as 

opções eram ordenadas do mais importante para o menos importante, considerando 

essa ordenação, como primeira opção, os fatores selecionados foram:  

 

1º. Lugar: perspectiva na carreira (n=12) e desafios (n=8); 

2º. Lugar: perspectiva na carreira (n=8), remuneração adequada (n=5) e desafios 

(n=4); 

3º. Lugar: remuneração adequada e desafios (n=6 para cada um), oportunidades 

de aprender e reputação da empresa (n=3 para cada um); 

4º. Lugar: autonomia (n=7), oportunidades para aprender (n=5), remuneração 

adequada, desafios, bom relacionamento (n=3 para cada um). 

 

As respostas obtidas nas entrevistas convergem para os desafios do trabalho na 

empresa, como explicitado no depoimento de participante: “O que eu gosto do meu 

trabalho é essa dinâmica, falta de rotina, digamos assim. Cada dia uma novidade, cada 

dia um desafio [...]” (P08-E1). Ao serem questionados sobre o que eles menos gostam 

no trabalho, as atividades burocráticas e rotineiras apareceram em quase todas as 

respostas.  
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Considerando o conjunto de respostas, este grupo de alunos-executivos pode ser 

considerado altamente satisfeito e essa satisfação é alimentada por fatores tangíveis, 

como ‘perspectiva na carreira’ e ‘remuneração adequada’, e fatores intangíveis, como 

‘desafios’ e ‘oportunidade para aprender coisas novas’. São empreendedores, buscam 

realização e desenvolvimento profissional, além de valorizarem uma vida profissional 

dinâmica. 

 

É esperado que em um grupo com essas características, seja atribuída grande 

importância ao trabalho. Quando solicitado que escolha um valor para atribuir a 

importância do trabalho em suas vidas (Q1-25), considerando uma escala de um a sete, 

onde um corresponde a ‘uma das coisas menos importantes da minha vida’ e sete a 

‘uma das coisas mais importantes da minha vida’, as escolhas estiveram distribuídas no 

intervalo de quatro a sete, sendo que a média foi 5,89. Para 16 sujeitos o trabalho foi 

avaliado com o nível seis de importância nas suas vidas. 

   

Considerando a importância do trabalho segregada por gênero, os homens atribuem 

maior importância ao trabalho do que as mulheres: enquanto para eles a média foi de 

6,22, para elas essa média ficou em 5,4. A escala de cinco foi atribuída por 10% dos 

homens, enquanto que 57% das avaliações das mulheres estavam entre quatro e cinco. 

Nas escalas superiores (6 e 7) tem-se 42% das mulheres e 90% dos homens.  

 

Conforme Blyton et al. (1990), para a sociedade contemporanea a ênfase colocada em 

valores como crescimento, sucesso, desenvolvimento e ganhos tem colocado o tempo 

em destaque e o trabalho representa a diretriz pela qual basicamente os adultos 

estruturam o uso de seu tempo. Nesse sentido, ao analisar se a importância conferida ao 

trabalho era refletida na organização da rotina (Q1-31) dos sujeitos, todos concordaram 

que as suas rotinas eram construídas a partir do trabalho. Em uma escala de (discordo 

totalmente) a sete (concordo totalmente), a média encontrada foi de 6,22, com desvio 

padrão de 0,751 e o intervalo das observações ficou entre cinco e sete. Quando 

questionados sobre a priorização de dedicação de tempo ao trabalho (Q1-32), na mesma 

escala, a média encontrada foi de 6,30, com desvio padrão de 0,823 e intervalo de 

observações entre quatro e sete, sendo que apenas um sujeito optou pelo ponto neutro 

(quatro) da escala. Com base nas evidências acima, podemos compreender que o grupo 
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estudado além de atribuir muito valor ao trabalho, também lhe confere papel central na 

organização e destinação do seu tempo.  

 

Para compreender as razões que levam a essa centralidade do trabalho, foram 

apresentadas uma série de dez perguntas considerando possíveis motivações para que o 

trabalho fosse considerado prioridade na rotina diária dos sujeitos e todas utilizavam a 

mesma escala de um (discordo totalmente) a sete (concordo totalmente). Os atributos 

avaliados foram: sustentação financeira (Q1-33), realização pessoal (Q1-34), 

contribuição social (Q1-35), relacionamentos sociais (Q1-36), crescimento profissional 

(Q1-37/38/39), relacionamentos profissionais (Q1-40/41) e comprometimento com a 

empresa (Q1-42). Todos obtiveram uma média superior ao ponto médio (quatro) 

indicando que o grupo considera que todos esses atributos estão relacionados ao 

trabalho e são importantes em suas vidas, no entanto, os atributos receberam avaliações 

de importância diferentes. Abaixo estão sintetizados os resultados mais relevantes: 

 

1) As menores médias foram encontradas em ‘relacionamentos sociais’ (M = 

4,44; DP = 1,502) e ‘contribuição social’ (M = 4,70; DP = 1,103), 

confirmando análise feita anteriormente que atribuía pouca importância dos 

sujeitos à comunidade. 

 

2)  As três perguntas relacionadas ao atributo ‘crescimento profissional’ 

(Q1/37/38/39) apresentaram as melhores médias (M=5,93/5,96/5,93; 

DP=0,997/0,898/0,958) seguidas do atributo ‘realização pessoal’ (M=5,74; 

DP=0,859) e sustento financeiro (M=5,59; DP=0,931), corroborando 

análise anterior que atribuía aos sujeitos a busca de realização e 

desenvolvimento profissional. 

 

3) O atributo ‘relacionamentos profissionais’ (M=4,96/4,81; DP=1,556/1,570) 

e comprometimento com a empresa (M=5,04; DP=1,605) apresentaram os 

maiores desvios-padrão, indicando que há muita divergência de opiniões 

entre os integrantes da turma a respeito desses atributos. Cabe ressaltar que 

o primeiro refere-se à relação líder-liderado. 
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Sintetizando os aspectos relacionados ao trabalho: A maioria da turma ocupa posição 

de gerência (n=16), seguida de cargos de supervisão (n=9) e dois atuam em nível 

técnico. Todos trabalham há mais de um ano na empresa e 59% estão há mais de cinco 

anos. A maioria (n=21) ocupa o cargo atual (Q1-17/18) há menos de cinco anos, sendo 

que três participantes estão há menos de um ano no cargo. O grupo trabalha em média 

58 horas semanais (Q1-19), sendo a jornada máxima de 84 horas e a mínima de 40 

horas (DP=9 horas). Quase todos (n=26) alegam trabalhar, pelo menos eventualmente, 

nos finais de semana. Os gerentes têm maior dificuldade de se afastarem das suas 

atividades profissionais e essa dificuldade é maior quando a obra (ou negócio) é nova. 

Assumir um novo cargo durante uma atividade educacional interfere negativamente no 

desempenho no curso, pois apenas um dentre os alunos promovidos conseguiu 

aprovação no curso. O item ‘falta de tempo’ foi apontado por 21 sujeitos (15 homens e 

seis mulheres) como o fator que mais prejudicou as atividades educacionais do curso. 

Aqueles que atuam em atividade com a qual identificaram uma disposição inata 

sentem-se mais satisfeitos com seu trabalho. É atribuída muita importância ao trabalho 

(M=5,89) e, quando segregada por gênero, os homens atribuem maior importância ao 

trabalho do que as mulheres. Também foi percebida centralidade do trabalho na esfera 

temporal (organização de rotina e priorização de tempo). A centralidade do trabalho é 

motivada por diferentes fatores, sendo que os mais importantes relacionam-se ao 

crescimento profissional e realização pessoal. Considerando o conjunto de respostas, 

este grupo de estudantes-executivos pode ser considerado altamente satisfeito e essa 

satisfação é alimentada por fatores tangíveis, como ‘perspectiva na carreira’ e 

‘remuneração adequada’, e fatores intangíveis, como ‘desafios’ e ‘oportunidade para 

aprender coisas novas’, atribuem grande importância ao trabalho, tornando-o central na 

organização de suas rotinas e prioridades. 

 

 

4.2.2 Localização e nacionalidade 

 

Para compreender o grupo em estudo é importante situá-lo em um contexto georgráfico 

e de identidade nacional. Onde moram e trabalham os sujeitos de aprendizagem? Como 

essas referências relacionam-se ao sistema de atividades e aos resultados percebidos?  
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Para Bauman (2005, p. 18), “[...] entre os vários problemas conhecidos como ‘minha 

identidade’, a nacionalidade ganhou uma proeminência particular.” A nacionalidade no 

contexto do grupo estudado implica em duas abordagens: estrangeiros em organização 

brasileira e brasileiros em terra estrangeira. Nessa área, serão abordados a dispersão 

geográfica e ambiente, o grupo de estrangeiros e de expatriados. 

 

 

4.2.2.1  Dispersão geográfica e ambiente 

 

No mundo que habitamos, a distância não parece importar muito. Às vezes parece que só 

existe para ser anulada, como se o espaço não passasse de um convite contínuo a ser 

desrespeitado, refutado, negado. O espaço deixou de ser um obstáculo – basta uma fração 

de segundos para conquistá-lo. (BAUMAN, 1999, p.85) 

 

A discussão das fronteiras, ou ausência de fronteiras, da era da globalização promovida 

por Bauman exprime a possibilidade de agrupar pessoas dispersas geograficamente por 

meio da educação online. Mas como essa dispersão afeta os sujeitos de aprendizagem? 

Como ela afeta a atividade e os resultados obtidos? 

 

Essa seção abordará a dispersão geográfica dos participantes do curso e também 

discutirá o impacto dos ambientes e estruturas de trabalho na atividade e nos seus 

resultados. A compreensão de mais esta dimensão dos sujeitos é fundamental para que 

os objetivos da pesquisa sejam atingidos. 

 

Como a CNO é uma empresa que atua globalmente, é esperado que o grupo de alunos 

seja composto por representantes de diferentes países e diferentes regiões do Brasil. 

Também é esperado que esse quadro mude com certa frequência, pois como uma 

empresa de engenharia e construção, as obras são encerradas e as pessoas envolvidas 

são remanejadas para outras obras ou projetos. Desta forma, ao quantificar as pessoas 

em cada localidade serão utilizadas duas referências: o número de pessoas no início e o 

número de pessoas no final do curso. Quando houver dois números iguais, significa que 

houve o mesmo número de pessoas que entraram e que saíram daquela localidade. 

Quando não houver mudança, será apresentado apenas um número. 
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Os participantes que trabalhavam no Brasil durante o período da pesquisa (14; 15) 

estavam localizados nos seguintes estados: São Paulo (4; 6), Rio de Janeiro (4; 4), 

Mato Grosso (1;0), Minas Gerais (1), Pará (1; 1), Rondônia (0; 1), Paraná (0; 1) e 

Pernambuco (3; 1). A distribuição de alunos situados no exterior (13; 12) compreendia 

países de diferentes continentes: Argentina (1), México (1; 0), Peru (4; 3); Venezuela 

(2; 3); Angola (4; 3); Emirados Árabes (1) e Portugal (0; 1). 

 

Conforme enfatizado anteriormente, há uma grande ocorrência de mudanças de 

localidade na empresa, motivadas pela sua própria atividade. As mudanças podem ser 

locais, dentro de uma mesma cidade ou região, ou podem envolver a mudança de 

cidade, de estado ou de país. Cada mudança envolve um nível de adaptação e, a 

composição familiar, como já explanado, é fator de intensificação de conflitos nesses 

casos de mobilidade. 

 

No decorrer do programa estudado, houve mudança de localidade para 13 participantes, 

enquanto que 11 ficaram nas mesmas cidades e para três não foi possível identificar 

essa ocorrência. Ao confrontar as mudanças de localidade com os status de completude 

do curso, encontramos os seguintes resultados: 82% do grupo, daqueles que não 

mudaram de localidade obtiveram aprovação no curso (n=9), para aqueles que tiveram 

mudança de localidade o índice de aprovação (n=4) encontrado é de 31%; e ainda neste 

último grupo, 39% obteve status 3 (n=5). Desta forma, para esse caso, é possível 

afirmar que mudanças de localidade durante o período do curso impactam 

negativamente no desempenho dos alunos. Abaixo seguem relatos que confirmam essa 

assertiva: 

 

Mudei três vezes de programa. Estava estabilizado em um programa, quando ia iniciar o 

curso, de repente, tive uma mudança. Antes de vir para a primeira aula já tinha mudado de 

programa, tinha sido promovido nessa área, como responsável administrativo em um 

programa, e no intervalo da primeira aula - quando teve o encontro - até o final do primeiro 

módulo já tive outra mudança. Do primeiro para o segundo módulo tive outra mudança. Saí 

de um país e fui para outro país. Isso muda tudo, e ainda tem a questão da língua que 

também mudou e você tem que se adaptar. (P8-E1) 

 

Eu estava em um programa que estava finalizando, então já tinha uma equipe formada, 

montada, um domínio grande da obra. Fui para uma nova obra e mudei de programa (foi 



 

 

106 

promovido). Em questões geográficas mudou bastante. Eu levo agora uma hora para chegar 

ao trabalho, então consome duas horas do meu dia, que poderiam ser dedicadas ao estudo e 

que estou em trânsito. (P22-E1) 

 

Além da dispersão geográfica é importante considerar em que tipo de estrutura esses 

alunos trabalhavam, pois é esperado que aqueles que trabalham em escritórios situados 

em grandes cidades tenham condições diferentes dos que trabalham em canteiros de 

obras. Ainda deve ser ressaltado que a frequência de viagens a trabalho é muito grande 

e essas ocorrências impactam de forma negativa no acompanhamento do curso. 

 

Para possibilitar a análise desse aspecto, a turma foi segregada em dois grupos 

distintos: os participantes que trabalhavam em obra (n=15) e os que não trabalhavam 

em obra (n=12). Ao confrontar esses grupos com os status de completude, foram 

encontrados os seguintes resultados: 83% dos alunos com status 3 de completude (n=5) 

trabalhavam em obra; e 75% dos alunos que não trabalhavam em obra concluíram o 

curso (n=9). Os resultados indicam que as condições e dinâmica de trabalho em obra 

impactam na atividade educacional de forma negativa. Outras evidências coletadas 

fortalecem essa análise:  

 

Tudo lá é difícil, quase nada funciona, a mão-de-obra não é qualificada. Mas a gente faz 

funcionar tudo isso à base de muito sacrifício. (P01-E1) 

 

Razoável a minha participação em razão do escasso tempo para estudar e de algumas 

dificuldades de conexão a internet em determinados locais [...] local da obra sem muita infra-

estrutura para Internet. (P06-D2) 

 

A maior dificuldade percebida pelo participante que trabalha em obra, embora tenha 

origem nas condições relacionadas ao local (p. ex.: distância do local da residência, 

estrutura de comunicação insuficiente etc.) compreende uma contradição do sistema de 

educação corporativa online, pois as facilidades de acesso do online possibilitam a 

oferta de programas de educação para aqueles que não poderiam cursá-los de outra 

forma, porém, o sacrifício exigido deles é maior. Em alguns casos, o isolamento do 

local é tanto que a inserção de um curso pode significar uma opção de quase-lazer, ou 

seja, como não há outras formas de desenvolvimento de lazer disponíveis, a atividade 

educacional acaba por substituí-las. Há evidências coletadas nesse sentido: 
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Tem bastante gente lá (Angola) e quando o pessoal chega, a primeira coisa que fala é: com 

esse isolamento, queria estudar, queria fazer alguma coisa. Até motiva mais. Eu, por 

exemplo, estou com a família. Para mim não pesa tanto, mas para quem não está com 

família, fazer um curso desses cai muito bem porque no fim de semana o cara fica maluco 

lá, sem ter o que fazer. (P22-E1) 

 

Sintetizando os aspectos relacionados à dispersão geográfica: os participantes que 

trabalhavam no Brasil (14-15) estavam localizados nos seguintes estados: São Paulo, 

Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Paraná e Pernambuco. A 

distribuição de alunos situados no exterior compreendia países da América Latina, 

África, Ásia e Europa. Houve mudança de localidade para 13 participantes, enquanto 

que 11 ficaram nas mesmas cidades e para três não foi possível identificar essa 

ocorrência. Houve 15 participantes que trabalhavam em obra e 12 que não trabalhavam 

em obra. É possível afirmar que, para o caso estudado, mudanças de localidade durante 

o período do curso impactaram negativamente no desempenho dos alunos. As 

condições e dinâmica de trabalho em obra refletiram na atividade educacional de forma 

negativa o que compreende uma contradição. No entanto, em alguns casos, o 

isolamento do local é tanto que a inserção de um curso pode significar uma opção de 

quase-lazer. 

 

 

4.2.2.2  Estrangeiros e expatriados 

Estrangeiros e expatriados vivem faces diferentes de um mesmo conflito: o choque de 

culturas. Uns são locais em organização de fora. Outros vêm de fora trazidos pela 

organização. Ao examinar as implicações socioculturais de um executivo no exterior, 

Joly (1996, p. 92) explana que: 

 

[...] a cultura e a personalidade individual (ou seja, o resultado de uma arbitragem entre tensões 

sociais e pulsões individuais) são as bases da identidade pessoal. Compreender-se-á facilmente 

que nestas condições a experiência intercultural representa uma séria ameaça a estrutura desta 

identidade pessoal, porque o indivíduo está exposto ao mesmo tempo a conjuntos culturais 

diferentes e a estruturas de personalidade cujo funcionamento só pode ser decodificado através 

dos modelos fornecidos por sua cultura de origem.   
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Para os fins propostos neste trabalho e tendo como referência a empresa (CNO), serão 

considerados estrangeiros os participantes da turma que não tiverem nacionalidade 

brasileira, mesmo que trabalhem em seus países de origem. Expatriados, por sua vez, 

são aqueles que trabalham em país diferente do seu de origem. Assim, um estrangeiro 

também pode ser expatriado.  

 

O grupo de estrangeiros era composto por sete participantes, dos quais duas eram 

mulheres. As origens desses alunos são: argentina (n=1), equatoriana (n=1), peruana 

(n=3) e venezuelana (n=2). No início do curso, um deles também era expatriado. Ao 

final do curso, mais um foi expatriado. 

 

Os estrangeiros tiveram alguma dificuldade com a língua, já que o curso é oferecido em 

português e tem apenas as aulas virtuais vertidas para o espanhol, além da tradução 

simultânea das aulas presenciais. Evidência coletada exprime essa dificuldade: “Tive 

algumas dificuldades por não ser do Brasil quanto a alguns termos da matéria e aos 

impostos locais, mas consegui acompanhar bem a matéria.”7 (P19-D2) 

 

Apesar da dificuldade com a língua, quando confrontada a nacionalidade com o status 

de completude, 71% dos estrangeiros (n=5) obtiveram aprovação no curso, enquanto o 

grupo de brasileiros obteve aprovação de 50%. No grupo de estrangeiros não houve 

participantes situado no status 3 (Pendências em mais de 3 disciplinas e TCC). Esses 

resultados podem sugerir que participar de um curso desenhado pela empresa é mais 

motivador para os estrangeiros que podem considerar essa oportunidade como uma 

forma e reconhecimento e de perspectivas de crescimento na empresa. Depoimento de 

participante da turma confirma essa interpretação: “O curso representa um grande 

impulso para minha carreira. Meu líder conversou sobre como o programa foi 

estruturado e disse que é bastante exigente, mas tem relação completa com a minha 

carreira.” (P26-D1) 

 

                                                 
7 “Tuve algunas dificultades por no ser de Brasil en cuanto algunos terminos de la 

materia  y los impuestos locales, pero logre acompañar bien la materia.” (P19-D2) 
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O número de expatriados (n=7) no início e no final do curso não mudou, embora 

tenham ocorrido alterações de país. Brasileiros foram para o exterior, brasileiros que 

estavam no exterior voltaram ao Brasil e estrangeiros saíram de seus países de origem.  

 

A grande parte dos expatriados trabalha em países com nível de desenvolvimento 

menor do que o brasileiro e convivem com grandes diferenças sociais, culturais e de 

infraestrutura. Pesquisa realizada por Joly (1996) investiga as diferentes etapas 

vivenciadas por executivos expatriados que, segundo o autor, vão do encantamento, 

passam pelo negativismo, buscam manter as raízes culturais e integrar-se à cultura 

local, até o choque do retorno. No depoimento a seguir, a etapa do negativismo pode 

ser reconhecida: 

 

A gente está aqui, aprendendo uma série de coisas novas. Chega em Angola é 

completamente diferente. [...] Tem um gap muito grande. A legislação é diferente, as coisas 

são muito atrasadas. Angola saiu de uma situação de 30 anos de guerra. O país está 

começando a movimentar as coisas agora, a despertar para uma série de coisas agora e aqui 

a gente está anos mil na frente deles. Isso gera uma certa frustração: estou aqui fazendo um 

curso querendo implementar, fazer uma série de coisas e lá, não vou conseguir usar nada 

disso. (P1-E1) 

 

A absorção de uma nova cultura e a preservação das heranças culturais é um processo 

que pode variar muito de indivíduo para indivíduo, não só pelas características de sua 

personalidade, mas, também pelas referências culturais que cada um carrega. O relato 

abaixo ilustra essa percepção: 

 

A gente acaba tendo que conviver ou não conviver, tendo que lidar com um isolamento 

social muito grande. Isolamento social não é só um Mac Donald’s ou um cinema, 

isolamento social são pessoas com afinidades de pensamento, com afinidades culturais. A 

diversificação é interessante, ela agrega bastante, mas quando a gente é levado a trabalhar 

em um país, vamos dizer em desenvolvimento, para não dizer subdesenvolvido, a parte 

social afeta bastante a nossa vida. (P22-E1) 

 

Considerando o impacto da experiência de morar em país estrangeiro nos indivíduos, 

foi confrontada a condição de expatriado com os status de completude. Os resultados 

obtidos revelaram que 42% dos expatriados (n=3) estavam situados no  status 3 

(Pendências em mais de 3 disciplinas e TCC) e nos demais status 29% para cada um 
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(n=2). A proporção para o grupo de não expatriados foi de 16% para o status 3, 21% 

para o status 2 (Pendências em até 3 disciplinas e TCC) e 68% no status 1 (Aprovados 

ou falta TCC). Os resultados podem levar à conclusão que, para este caso, a condição 

de expatriado prejudica a atividade educacional.  

 

Analisando os resultados individualmente, ou seja, considerando os locais e condições 

individuais dos sujeitos foi percebido que sujeitos expatriados que estiveram expostos a 

contextos de trabalho favoráveis, ou seja, boas condições de infra-estrutura e 

intensidade de trabalho, obtiveram aprovação no curso (status 1). Há ainda, situações 

que envolvem a questão familiar, ou seja, a proximidade ou o afastamento da família 

pode influenciar na destinação de tempo para o estudo. O relato abaixo exemplifica 

esse ponto: 

 

Agora no 3º módulo eu já estava no Brasil, minha esposa estava grávida e minha filha ia 

nascer aqui, então eu pedi para ser desmobilizado e voltar ao Brasil. Aí ficou mais difícil, 

eu senti bastante essa questão de tempo com a família. Dar apoio para ela que estava para 

ter neném. Ficou bem mais difícil do que quando eu estava longe. (P25-O2) 

 

Desta forma, conclui-se que a relação entre a condição de expatriado e a atividade 

educacional é influenciada por outras variáveis como: condições de infraestrutura do 

local; condições de intensidade de trabalho, mudança de localização e estrutura 

familiar. 

 

Sintetizando os aspectos relacionados a estrangeiros e expatriados: O grupo de 

estrangeiros era composto por sete participantes, dos quais duas eram mulheres. As 

origens desses alunos são: argentina (n=1), equatoriana (n=1), peruana (n=3) e 

venezuelana (n=2). No início do curso, um deles também era expatriado. Ao final do 

curso, mais um foi expatriado. O número de expatriados (n=7) no início e no final do 

curso não mudou, embora tenham ocorrido alterações de país. Os estrangeiros tiveram 

alguma dificuldade com a língua, já que o curso é oferecido em português e tem apenas 

as aulas virtuais vertidas para o espanhol, além da tradução simultânea das aulas 

presenciais. 71% dos estrangeiros (n=5) obtiveram aprovação no curso, sugerindo que 

participar de um curso desenhado pela empresa é mais motivador para os estrangeiros 

que podem considerar essa oportunidade como uma forma e reconhecimento e de 
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perspectivas de crescimento na empresa. A grande parte dos expatriados da turma 

trabalha em países com nível de desenvolvimento inferior ao brasileiro e convivem 

com grandes diferenças sociais, culturais e de infraestrutura. Há impactos emocionais 

decorrentes do choque cultural, principalmente a sensação de isolamento cultural. 

Considerando os resultados verifica-se que a condição de expatriado influencia a 

atividade e, ao analisar os resultados considerando os sujeitos individualmente, 

encontramos relação entre condições contextuais e a influência da condição de 

expatriado na atividade. 

 

 

 

4.2.3 A seleção e definição da turma 

 

Nessa área, o processo de definição da turma será discutido considerando os aspectos 

críticos que foram levantados em seções anteriores. Para tal, será analisado o processo 

de indicação dos candidatos ao curso e de seleção da turma.   

 

O processo de indicação dos candidatos ao curso é um processo que envolve diferentes 

instâncias da organização, tanto no sentido vertical (da obra para as vice-presidências), 

quanto no horizontal (vice-presidências entre si). Por este motivo, além do 

descentralizado do processo, ele tem contornos político. Diferentes tensões, conflitos e 

contradições emergem desse processo e fazem dele um momento crítico da atividade 

em estudo, pois, ali são definidos os sujeitos de aprendizagem. 

 

Cada área, que é representada por uma vice-presidência, consolida suas indicações que 

são enviadas à área de apoio à gestão de pessoas da matriz que apenas administra o 

processo e faz a intermediação entre a instituição acadêmica e os candidatos. Essa 

indicação pode partir do próprio candidato, ou de seu líder, ou, ainda, do gestor 

regional. Abaixo seguem evidências que ilustram o processo: 

 

Solicitei ao RPAF (Diretor Administrativo Financeiro) a participação no curso em meados do 

ano passado. (P14-D1) 

 

Meu líder recebeu a CI (Comunicação Interna) e propôs o curso. (P19-D1) 
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Tive indicação do RPAF (Diretor Administrativo Financeiro). O curso foi uma solicitação do 

DC (Diretor de Contrato). (P27-D1) 

 

As indicações pressupõem que sejam identificados os profissionais que estejam em um 

estágio de carreira compatível com os objetivos do curso, que corresponda ao público-

alvo desejado e que tenha disponibilidade para inserir uma atividade educacional em 

sua rotina diária. Depoimento de líder ilustra esse ponto: “Eu tenho escolhido pessoas 

que eu vejo a necessidade de se aprimorar nas áreas de controladoria e finanças pelo 

perfil e pelo momento atual na carreira.” (L3-E2) 

 

No entanto, esses atributos são, por vezes, contraditórios e geram diferentes tensões. O 

plano de desenvolvimento pactuado entre líder e liderado envolve a construção 

conjunta de uma série de ações de desenvolvimento para que o liderado adquira 

habilidades que o qualifiquem para assumir responsabilidades maiores dentro da 

estrutura da CNO. De acordo com a cultura da empresa, desafios são desejáveis e 

indicam um crescimento profissional e nem sempre são traduzidos em cargos e 

salários. 

 

Assim, a indicação para a participação em um programa corporativo para formação em 

controladoria e finanças carrega uma série de mensagens implícitas como, por 

exemplo, a aposta do líder e da empresa no desenvolvimento profissional de um 

indivíduo, ou ainda, a proposta de um novo desafio - inserção de uma atividade 

educacional na rotina do indivíduo - que tanto o líder quanto a empresa entendem como 

processo necessário para o desenvolvimento profissional do indicado. Muitas vezes, 

essas mensagens tornam-se a motivação principal para a realização do curso.    

 

Outro ponto interessante para reflexão é o que está definido como ‘momento da 

carreira’, pois, normalmente ele representa um ponto onde o profissional é identificado 

como potencialmente pronto para assumir novos desafios, ou ainda, quando o 

profissional está de tal forma engajado em suas atividades profissionais que alcança um 

destaque tal que o distingue. Ora, se essas são as circunstâncias que definem o 

‘momento na carreira’, então esse profissional terá tantas atribuições que o tempo que 

ele tem para dedicar-se aos estudos é muito restrito e exigirá um grande investimento 
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de sua parte, pois envolverá sacrifícios e abnegações às quais nem sempre estão 

preparados emocionalmente, pois envolvem outras esferas da sua vida, como a família, 

por exemplo, e que não são negociáveis e controláveis. Os relatos abaixo traduzem essa 

situação: 

 

No entanto, quando eu convido as pessoas para participarem do programa, deixo-os ciente de 

que o curso é exigente e que eles precisarão se dedicar. Então, no momento que eles tomam a 

decisão eles têm consciência do que encontrarão. (L3-E2) 

 

Alinhei com meu marido e meus filhos a participação no curso porque já sei que é muito puxado 

e que precisarei me dedicar. O meu líder também me apóia, mas sei que o trabalho não pode ser 

prejudicado, então terei que me organizar em casa. (P7-D1) 

 

Considerando os principais pontos de conflito encontrados na análise que identificou os 

sujeitos de aprendizagem, podemos concluir que as movimentações e promoções 

esperadas e planejadas para alguns dos indicados para a turma não foram consideradas 

no momento da indicação, prevalecendo a visão de que o curso representaria um 

recurso que apoiaria esses indivíduos em seus novos desafios. O elevado número de 

movimentações e promoções reflete o momento de amplo crescimento da empresa e, 

talvez, por isso, possa ter sido inevitável ou, até mesmo, não planejado para o curto 

prazo.  A manifestação de aluno da turma, abaixo, fortalece essa percepção: 

 

Se eu tivesse na primeira turma, a performance no curso seria outra, eu estava aguardando uma 

obra então, estava em disponibilidade e teria muito tempo para estudar. O curso veio em um 

momento crítico do meu trabalho. (P6-E1) 

 

Após o processo de indicação, iniciou-se o processo de seleção que é conduzido pela 

FIPECAFI e validado pela CNO. Com base na análise curricular e em entrevistas 

realizadas por telefone, a instituição acadêmica buscou identificar os candidatos com 

perfil mais adequado para o curso, considerando os aspectos já citados, além da 

experiência profissional e acadêmica. 

 

As entrevistas realizadas também objetivavam informar os candidatos sobre as 

características do curso, necessidades tecnológicas requeridas e nível de dedicação 

esperado. Após o esclarecimento desses pontos, os candidatos foram convidados a 
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refletirem se aquele era o melhor momento para a realização de um curso com esse 

nível de exigência. 

 

Após a análise dos candidatos individualmente e, considerando-os também no 

conjunto, a FIPECAFI elaborou relatório com as suas indicações para a composição da 

turma que foi encaminhado à área de gestão de pessoas da empresa. Foram 

estabelecidas negociações com as diferentes vice-presidências e a empresa definiu, com 

base na análise da FIPECAFI e em percepções dos diferentes gestores quanto ao mérito 

dos selecionados, a composição final da turma. 

 

Sintetizando a seleção e definição da turma: Diferentes tensões, conflitos e 

contradições permeiam esse processo e fazem dele um momento crítico da atividade 

em estudo, pois, ali são definidos os sujeitos de aprendizagem. As indicações 

pressupõem que sejam identificados os profissionais que estejam em um estágio de 

carreira compatível com os objetivos do curso, que corresponda ao público-alvo 

desejado e que tenham disponibilidade para inserir uma atividade educacional em sua 

rotina diária. No entanto, esses atributos são, por vezes, contraditórios e geram 

diferentes tensões. Considerando os principais pontos de conflito encontrados na 

análise que identificou os sujeitos de aprendizagem, podemos concluir que as 

movimentações e promoções esperadas e planejadas para alguns dos indicados para a 

turma não foram consideradas no momento da indicação, prevalecendo a visão de que 

o curso representaria um recurso que apoiaria esses indivíduos em seus novos desafios 

e o processo de seleção iniciado pela instituição acadêmica é finalizado pela empresa 

após negociações internas para a definição final da turma. 

 

 

4.3 Objetivo da atividade 

 

A concepção de um programa de educação corporativa é apoiada na identificação de 

necessidades de desenvolvimento das pessoas de uma determinada organização e 

alinhada aos seus objetivos e metas (EBOLLI, 2004; ALLEN, 2007). Desta forma, 

quando uma empresa disponibiliza programas educacionais corporativos, entende-se 

que estes são desenvolvidos para atender a suas necessidades específicas e, portanto, 

capazes de contribuírem para o desenvolvimento dos seus profissionais. 
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As necessidades de desenvolvimento profissional são percebidas e identificadas pelos 

próprios indivíduos e por outros, mais notadamente, pelos chefes e resultam em planos 

de desenvolvimento. A existência de programa corporativo que atenda a essas 

necessidades, por si, não corresponde à atividade. Para que esta aconteça é necessário 

que exista uma motivação, um objetivo. 

 

Considerando a importância do objetivo para que a atividade se estabeleça essa área 

busca compreender os objetivos que motivaram os sujeitos da pesquisa a 

empreenderem a atividade educacional corporativa online em foco nessa pesquisa. 

Desta forma, considera-se a segunda questão formulada por Engeström (2000): Por que 

os sujeitos de aprendizagem aprendem, o que faz com que eles empreendam esse 

esforço?  

 

Nas entrevistas realizadas durante o processo seletivo da turma (D1) foi perguntado aos 

candidatos o motivo pelo qual eles gostariam de fazer o curso. A análise das respostas 

contidas nos relatórios das entrevistas buscou encontrar categorias de respostas para 

possibilitar a verificação de recorrências. Abaixo são listadas as categorias de 

motivações encontradas e os respectivos números de ocorrências: 

 

• Oportunidade de crescimento profissional – 11 

• Indicação do líder – 10 

• Qualificação em áreas diferentes de minha atuação/formação – 9 

• Atualização profissional – 7 

• Reconhecimento por parte da empresa – 3 

• Conteúdo programático adequado a sua necessidade – 2 

• Melhorar meu currículo – 1 

• Reputação da instituição acadêmica – 1 

 

O crescimento profissional é motivação predominante, seguida de desenvolvimento 

profissional que sobressai nas categorias ‘qualificação em áreas diferentes de minha 

atuação/formação’, ‘atualização profissional’ e ‘conteúdo programático adequado a sua 

necessidade’. A categoria ‘indicação do líder’ pode ser interpretada como a adequação 
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do curso ao planejamento de desenvolvimento pactuado entre líder e liderado e, desta 

forma, também se associe ao ‘desenvolvimento profissional’. O crescimento 

profissional é a concretização em resultado sinalizando que o plano de 

desenvolvimento profissional foi bem direcionado. Nesse sentido, o desenvolvimento 

profissional antecede o crescimento e a atividade educacional está diretamente 

relacionada ao primeiro. Em depoimento de participante do grupo, é fortalecida essa 

interpretação: 

 

Meu objetivo principal era o crescimento profissional. Eu falei para você que o meu foco é 

o crescimento. Estou na parte administrativa e de pessoas. Meu próximo passo seria 

assumir um país. Mas, na empresa a parte de apoio somente administrativo é muito 

limitada. Tem que ser países muito grandes, tipo Angola onde você divide administrativo 

do financeiro. Os demais países é uma só estrutura, então, para que eu possa assumir um 

país, eu preciso ter uma sustentação na parte em financeira. (P07-E1) 

 

Adicionalmente foi solicitado aos sujeitos, por meio de questionário (Q1-43), que 

solicitava que os sujeitos selecionassem e ordenassem cinco, dentre 17 fatores, que 

melhor refletiam as razões pelas quais eles optaram por fazer o curso. Os resultados 

dessa questão estão relacionados na Tabela 4, a seguir. 

 

Analisando os resultados contidos na tabela, é reforçada motivação relacionada ao 

crescimento e desenvolvimento profissional. O objetivo principal direcionado ao 

crescimento profissional mantém coerência com os fatores relacionados à satisfação no 

trabalho: perspectivas na carreira, desafios e remuneração adequada. No entanto, 

emergem outros fatores que ajudam a construir os objetivos secundários que motivam 

esses sujeitos, conforme abaixo: 

 

• A reputação da instituição acadêmica que representa uma expectativa de alta 

qualidade do curso e adequação do programa; 

• A adequação do programa às necessidades da empresa; 

• O acesso facilitado em diferentes que, por ser online, espera-se que tenha maior 

flexibilidade e por ser corporativo está disponível por meio da empresa; e 

• Possibilidade de estabelecer novos contatos. 
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Tabela 4 – Itens importantes para a escolha do programa 
 

Item mais importante para escolha do 
programa

1º 2º 3º
Número 

de 
citações

Melhorar o desempenho profissional 6 2 2 10
Melhorar currículo 4 2 3 9
Oportunidade de crescimento profissional 2 6 8
Adquirir conhecimentos 2 4 2 8
Reputação da Instituição Acadêmica 1 7 8
Atualização profissional 6 1 7
Programa disponível na empresa 2 4 6
Qualificação em áreas diferentes da atuação 3 1 1 5
Indicação do líder/RPAF 4 4
Reconhecimento empresa 1 2 3
Acesso facilitado (online) 1 2 3
Conteúdo programático 1 2 3
Exigência menor que o presencial 3 3
Possibilidade de novos contatos/amizades 1 1 2
Maior flexibilidade 1 1 2

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Sintetizando: Os sujeitos da turma são motivados pela expectativa de crescimento 

profissional decorrente do investimento em qualificação e atualização profissional em 

programa educacional desenvolvido por instituição de ensino reconhecida que é 

direcionado às necessidades da empresa e são apoiados e incentivados por seus chefes. 

 

 

4.4 Mediação por artefatos 

 

A atividade humana se realiza por meio de um processo mediado por artefatos onde ao 

transformar a natureza externa, também é transformada a natureza interna do homem 

(VYGOSTSKY, 2007). A mediação por artefatos, como um facilitador da atividade  

possibilita que ela adquira uma forma qualitativamente superior. Ao compreender os 

artefatos que mediam a atividade, compreendemos como ela se realiza.   
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 Nessa área serão analisadas as mediações por artefatos do sistema de atividade 

educacional corporativo online, em conexão à quarta questão formulada por Engeström 

(2000): Como os sujeitos de aprendizagem aprendem, quais são as ações ou processos 

chaves da aprendizagem? Para analisar as quatro mediações por artefatos da atividade, 

será retomada a Ilustração 3, apresentada no capitulo de procedimentos metodológicos 

desse trabalho, bem como a descrição da atividade: 

 

Um grupo de alunos-executivos, inserido em um contexto sócio-econômico, 

tem como objeto de atividade a conclusão do programa educacional corporativo 

online e utiliza diferentes artefatos para mediação nesse processo de 

aprendizagem, do qual são percebidos resultados afetivos. 

 

 
Ilustração 3 – A Estrutura do Sistema de Atividade Educacional Corporativa Online 

Fonte: Adaptado de Engeström (2000) 
 

Considerando o sistema de atividade em estudo, as quatro instâncias de mediação por 

artefatos são compostas pelos seguintes elementos: 

 

1) Mediação 1 - artefato ferramentas: nessa instância de mediação são analisados 

os instrumentos utilizados na atividade. Como o curso é prioritariamente online, 
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serão considerados o ambiente virtual de aprendizagem e as ferramentas de 

aprendizagem compostas por aulas virtuais, exercícios, livros aulas-chat, e 

fórum. 

 

2) Mediação 2 - artefato regras: compreendem as normas e convenções 

estabelecidas dentro da comunidade. Serão consideradas as regras do curso, 

descritas na seção que aborda o contexto. 

 

3) Mediação 3 - artefato comunidade: compreende os diferentes grupos sociais que 

se relacionam com as pessoas da atividade e que tem algum tipo de interesse na 

atividade. As relações de trabalho e a família serão consideradas nessa 

mediação, principalmente com o enfoque de equilíbrio entre esses grupos. 

 

4) Mediação 4 - divisão de trabalho: inclui as formas de distribuição de tarefas de 

uma comunidade relacionada ao processo de transformação do objeto em 

resultado. Aqui serão abordados os papéis dos professores autores, tutores, 

assistentes, suporte técnico e coordenação, como facilitadores do processo de 

aprendizagem. 

 

Nas próximas seções, as quatro mediações serão analisadas detalhadamente. 

 

 

4.4.1 Mediação 1: artefato ferramentas 

 

As redes telemáticas permitem o trabalho colaborativo de ‘muitos a muitos’ em temas de 

interesse comum e supera limitações logísiticas da comunicação face a face. Computadores 

também permitem, a alunos e professores, armazenar seus artefatos de conhecimento, 

buscar em grandes bases de dados, trocar experiências com colegas de outras geografias e 

culturas. (PASSARELLI, 2007, p.49) 

 

Em um curso prioritariamente online, as ferramentas utilizadas para mediar a 

aprendizagem possibilita flexibilização de horários e rotinas de aprendizagem e 

possibilidade de interação. Conforme apresentado no início desse capítulo, as 

ferramentas de aprendizagem virtual utilizadas no curso compreendem aulas virtuais, 
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exercícios  e fórum e estão disponíveis em ambiente de aprendizagem virtual. Também 

são utilizados livros como bibliografia básica do curso. 

 

As ferramentas de aprendizagem foram bem avaliadas no geral. Considerando aos 

resultados (D1) do Questionário de Avaliação das Disciplinas (Anexo 1) que é 

realizado no ambiente virtual (D2) e considera uma escala de 0 a 5, foram obtidos os 

sseguintes resultados: aula virtual (M=4,5), exercícios (M=4,4), livro texto (M=4,3) e 

biblioteca virtual (M=4,2). Ao confrontar esses resultados com os obtidos em avaliação 

final do curso (D3), observa-se que as notas atribuídas nessa avaliação são menores do 

que aquelas: ambiente e ferramentas virtuais (M=4,27). A diferença entre a percepção 

de qualidade entre os dois instrumentos pode ser explicada pela diferença do 

instrumento em si e pelo momento de aplicação de cada um deles, pois enquanto o 

primeiro era aplicada ao final de cada uma das disciplinas, o segundo foi aplicada 

apenas no último encontro presencial, conferindo-lhe um distanciamento das atividades 

online. 

 

A seguir serão analisadas as percepções relacionadas às ferramentas, dando especial 

atenção aos atributos que foram considerados como facilitadores ou dificultadores da 

aprendizagem. 

 

Aulas virtuais 

As aulas virtuais foram as ferramentas melhor avaliadas (M=4,5) pelos sujeitos. Relato 

de aluno confirma esse resultado: “De uma maneira geral, as aulas virtuais são muito 

bem feitas e é um apoio imprescindível no aprendizado. Para mim que sou de outra 

área, tem sido uma experiência muito rica” (P16-aula-chat 17/04). 

 

Essa avaliação positiva das aulas virtuais relaciona-se com a flexibilidade da 

ferramenta, no sentido de estar disponível para ser assistida quantas vezes forem 

necessárias para a absorção de seu conteúdo. Como elas podem ser acessadas 

simultaneamente à resolução dos exercícios, um atributo considerado como muito 

relevante para que a ferramenta seja um facilitador de aprendizagem é o 

desenvolvimento de exercícios-exemplos detalhados. Abaixo seguem percepções 

coletadas: 
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Material disponibilizado apropriado, contudo, senti falta de melhores exemplicações dos 

slides das aulas virtuais (P10-D2). 

 

Acho que as aulas virtuais devem ser o mais detalhadas possível, com exemplos de 

exercícios com a solução passo a passo, o que é muito importante para facilitar nosso 

aprendizado. (P16-D2) 

 

Ainda considerando a relação aula virtual e exercícios, o aluno considera positiva a 

existência de aderência entreo conteúdo da aula virtual e aqueles solicitados em 

exercícios. A explanação de participante reforça a análise: “A minha dificuldade 

ocorreu em situações de aulas virtuais em que não apresentavam o conteúdo da forma 

que era cobrada nos exercícios (P11-D2)” 

 

No entanto, a relação entre as várias ferramentas de aprendizagem disponíveis no curso 

e sua complementaridade sejam reconhecidas, a aula virtual é identificada como a 

ferramenta de aprendizagem principal e, por este motivo, há uma expectativa de que ela 

aborde todos os pontos fundamentais da disciplina e, consequentemente, apóie 

exercícios e provas. Abaixo seguem manifestações nesse sentido: 

 

Entendo que temos o livro como leitura complementar, mas acho que a aula virtual deveria 

ter um pouco mais de detalhe. (P11-D2) 

 

A aula virtual é muito superficial, mas o material de apoio complementa bem. (P16-D2) 

 

O material é de excelente qualidade, as aulas virtuais especificamente abordam os temas 

conceituais deixando a cada aluno a liberdade de exercitar estes conhecimentos por meio 

dos livros. (P25-D2) 

 

Quanto à percepção de tempo ótimo relacionado às aulas virtuais, as aulas que foram 

consideradas ‘superficiais’ tinham em média 20 minutos. As aulas consideradas 

‘extensas’ ultrapassavam 45 minutos. Abaixo seguem algumas das evidências que 

embasaram a análise a fim de ilustrar a importância que deve ser dada na elaboração 

dessa ferramenta: 
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As aulas virtuales nao contribuiem na maioria dos temas para profundizar os conceptos, 

foram muito breves, e era imprescindivel revisar o livro texto para entender os conceitos. 

(P07-D2) 

 

A aula virtual é muito boa, aunque extensa (P07-D2) 

 

As aulas virtuais foram bem até a aula 4. Da aula 5 até a aula 8 percebi que as aulas ficaram 

mais superficiais. (P16-D2) 

 

Complementando informação acima, por ser uma ferramenta que associa imagem e 

áudio, a fala do professor merece especial atenção. A percepção de aluno esclarece: 

“Material muito bom, pediria apenas que o professor falasse um pouco mais devagar, 

às vezes fica difícil entender o que ele está falando na aula virtual (P02-D2).” 

 

Exercícios 

Os exercícios são a segunda ferramenta de aprendizagem mais bem avaliada segundo 

os resultados do Questionário de Avaliação das Disciplinas do curso com conceito 

médio de 4,4 em uma escala de 0 a 5. As evidências coletadas apontam para 

necessidade de que os exercícios ofereçam a resolução detalhada após a sua conclusão: 

“Acho que o conteudo assim como os exercicios precisam tamben ter a parte numerica 

dessenvolvida para poder acompanhar melhor o curso. (P09-D2)” 

 

São percebidos como uma ferramenta importante e, por este motivo, o volume de 

exercícios nas disciplinas é um ponto de tensão, ou seja, podem ser considerados 

excessivos ou insuficientes. Desta forma, equilibrar o volume de exercícios entre as 

disciplinas é um ponto que merece atenção. Abaixo seguem relatos nessa direção: 

 

De um modo geral, nessa disciplina e nas demais, senti uma carga muito grande de tarefas 

o que não permitiu explorar mais os assuntos a partir do livro texto. (P03-D2) 

 

Os materiais foram muito bons, mas a quantidade de exercicios foi muito grande (P07-D2). 

 

O material que foi disponibilizado foi de excelente conteúdo, porém, o volume de 

exercicios foi excessivo (P09-D2). 

 

Porém a quantidade de aulas-chats e exercícios, achei pouco. (P16-D2) 
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Livro texto 

De maneira geral o livro texto foi bem avaliado (M=4,3) e considerado uma ferramenta 

de destaque na aprendizagem: “A qualidade do material disponivel é excelente, com 

ponto forte no livro e aula-chat (P15-D2)”. Em disciplinas que não utilizam um livro 

texto como bibliografia básica, a ausência dessa ferramenta foi sentida: “A qualidade 

da aula virtual atendeu. Entretanto, essa disciplina não possuiu um livro texto 

específico, até pela particularidade que apresenta. Por se tratar de uma disciplina que 

não lido no dia a dia, senti uma dificuldade maior. (P11-D2) 

 

As indicações de leitura prévia que eram destacadas na abertura de cada aula virtual 

foram utilizadas e quando havia divergências, tais divergências foram percebidas: “A 

associação dos capítulos com a aula virtual deixou a desejar, houve erros. Alguns 

assuntos não foram encontrados no livro-texto dificultando a resolução de alguns testes 

(P16-D2)”. Em algumas disciplinas a carga de leitura foi considerada excessiva: “Para 

algumas aulas a carga de leitura é muito, e às vezes não conseguia acompanhar todas as 

leituras recomendadas (P24-D2).” 

 

Biblioteca Virtual 

A biblioteca virtual foi a ferramenta pior avaliada no Questionário de Avaliação das 

Disciplinas (M=4,2), mas a variação entre as avaliações das ferramentas não foi muito 

significativa (4,5 a 4,2 em uma escala de 0 a 5). No entanto, a biblioteca virtual não 

continha um volume muito grande de informações adicionais. Isso pode ser 

considerado um ponto forte no sentido de não dispersar a atenção dos alunos, mas 

também, como um ponto fraco, no sentido de não proporcionar oportunidades de 

expansão dos temas. Como há uma percepção de que a carga de leitura e de exercício é 

grande, há uma mensagem implícita de que existe pouca disponibilidade de tempo para 

acessar mais materiais. Desta forma, nas disciplinas onde as aulas virtuais e livros não 

supriam as necessidades de consulta para solucionar os exercícios, o material de apoio 

disponibilizado na Biblioteca Virtual foi percebido de forma positiva, conforme relato: 

“A aula virtual é muito superficial, mas o material de apoio complementa bem. (P16-

D2)” 
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Resumindo: As ferramentas de aprendizagem são bem avaliadas, sendo que as aulas 

virtuais (M=4,5) são percebidas como ferramenta muito importante para a 

aprendizagem. Por este motivo os alunos são sensíveis a aulas que abordem os 

conteúdos de forma superficial ou que não abordem assuntos tratados em exercícios. Os 

exercícios (M=4,4) são reconhecidos como imprescindíveis à aprendizagem e há um 

desconforto com o desequilíbrio em quantidade de exercícios entre as disciplinas. Os 

alunos valorizam os livros textos (M=4,3) e percebem sua falta em disciplinas que não 

adotam essa ferramenta. A biblioteca virtual (M=4,2) não continha um volume muito 

grande de informações adicionais. 

 

 

4.4.2 Mediação 2: artefato regras 

 

As normas e convenções estabelecidas dentro de um grupo social expressam 

comportamentos aceitos pelo grupo como um todo e que contribuem para que a vida 

social se organize. Para Durkheim (1977, p. 2), “Esses tipos de conduta ou de 

pensamentos não são apenas exteriores ao indivíduo, são também doados de um poder 

imperativo e coercitivo, em virtude do qual se lhe impõem, quer queira, quer não.” 

 

As regras, padrões e procedimentos que regulamentaram o programa não causaram 

reações muito recorrentes no grupo de alunos. Para Durkheim (1977, p. 2): 

 

Não há dúvida de que essa coerção não se faz sentir, ou é muito pouco sentida quando com 

ela me conformo de bom grado, pois então torna-se inútil. Mas não deixa de constituir 

caráter intrínseco de tais fatos, e a prova é que se afirma desde que tento resistir. 

 

Considerando o foco deste trabalho nos conflitos e contradições que emergiram da 

atividade, buscou-se a identificação das regras que, de alguma forma, geraram reações 

de aprovação ou reprovação por parte dos alunos. Abaixo seguem aquelas que se 

destacaram. 

 

Atendimento de dúvidas em dias úteis e com prazo de resposta de até 36 horas 

Conforme evidências a respeito das motivações, um dos atributos que cursos online 

carregam implicitamente é o do atendimento online, ou seja, o atendimento em tempo 
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real. Ao definir uma regra onde há tempo estipulado para respostas a dúvidas, é 

esperado que surjam tensões. Abaixo segue relato que ilustra esse ponto: 

 

Gostaria de colocar um problema que ocorre em relação aos retornos (isso vale para todas 

as disciplinas). Em geral, quando temos uma dúvida e colocamos no fórum, esperamos uma 

resposta o mais rápido possível. Se não temos essa resposta com rapidez, esquecemos o 

assunto pois temos que correr atrás das próximas disciplinas e só vamos retornar para a 

dúvida quase 2 semanas depois, quando retornamos. É fundamental uma maior agilidade 

nas respostas do fórum. (P16-D2) 

 

Critérios de avaliação 

Alunos adultos não se sentem muito confortáveis com avaliações, principalmente 

quando essas avaliações apresentam componentes subjetivos. A participação em aulas-

chat, apesar de representar uma participação pequena da nota final, recebeu 

resistências, conforme relato a seguir: 

  

O critério que o professor utilizou para avaliar as aulas chat é muito subjetivo, portanto 

sugiro que busquem uma critério melhor. 8 (P12-D2) 

 

Também foi identificado estranhamento quanto à aplicação de avaliação para disciplina 

com carga horária pequena, conforme expresso abaixo: 

 

O único material disponibilizado foi a aula presencial e uma aula virtual.Confesso que 

achei muito estranho ser avaliada nessa disciplina. Houve apenas 1 aula presencial de 3 

horas e 1 aula virtual. Depois, tivemos uma prova!Tive a impressão que a prova foi apenas 

para constar. (P16-D2) 

  

Alteração de cronograma ou de organização geral das ferramentas de 

aprendizagem 

Mudanças no que estava estabelecido não são bem aceitas e esse comportamento é 

justificado pela organização de compromissos que os indivíduos estabelecem e que, 

alterações, podem prejudicar. Nos depoimentos abaixo são expressas essa rejeição: 

 

                                                 
8 El criterio que utiliza el profesor para calificar las aulas chat es muy subjetivo, por lo tanto mi sugeencia 
es que se cambie o mejore el criterio. 
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As aulas-chat do início de módulo foram muito dispersas, os dias foram diferentes a terça e 

quinta, eu nao consegui acompanhar um dos temas. (P07-D2) 

 

Acompanhei a matéria mas achei confuso a condução porque fugiu um pouco da rotina que 

estávamos acostumados. (P16-D2) 

 

Concluindo: A partir das evidências coletadas, conclui-se que os alunos esperam tempos 

de respostas a dúvidas menores do que os estabelecidos, não se sentem confortáveis 

com avaliações subjetivas e não aceitam bem alterações de procedimentos, cronogramas 

e métodos já estabelecidos. Em estudo similar realizado por Liu e Schwen (2006), as 

interações obrigatórias foram percebidas como muito impositivas para um curso onde se 

espera ter flexibilidade, mas os alunos reconhecem que elas contribuem para o 

acompanhamento mais efetivo do curso e administração das prioridades. Nesse estudo, 

são foram encontradas evidências que confirmem essa afirmação. 

 

 

4.4.3 Mediação 3: artefato comunidade 

 

Compreende os diferentes grupos sociais que se relacionam com as pessoas da 

atividade e que tem algum tipo de interesse na atividade. As relações de trabalho e a 

família serão consideradas nessa mediação, principalmente com o enfoque de equilíbrio 

entre esses grupos. 

 

4.4.4 Mediação 4: artefato divisão de trabalho 

 

Divisão de trabalho: inclui as formas de distribuição de tarefas de uma comunidade 

relacionada ao processo de transformação do objeto em resultado. Aqui serão 

abordados os papéis dos professores autores, tutores, assistentes, suporte técnico e 

coordenação, como facilitadores do processo de aprendizagem. 
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4.5 Resultados 

 

Essa seção apresenta uma síntese das evidências, retomando a questão de pesquisa e a 

estrutura de análise para apresentar de forma organizada os resultados encontrados. Foi 

examinado o conflito vivenciado por estudantes-executivos que inserem uma atividade 

educacional online em suas rotinas de trabalho procurando responder a seguinte 

questão: 

 

Quais são os resultados afetivos percebidos a partir das tensões, conflitos e 

contradições vivenciadas por estudantes-executivos quando incorporam 

atividades educacionais corporativas online em suas rotinas e quais os 

fatores que influenciam nesses resultados? 

 

Para obter a resposta a questão de pesquisa os objetivos específico abaixo relacionados 

foram empreendidos: 

a) Compreender o contexto e cenário socioeconômico onde os sujeitos de 

aprendizagem estão inseridos, incluindo empresa, instituição de ensino e 

programa. 

b) Identificar e caracterizar os sujeitos de aprendizagem quanto aos seus 

aspectos demográficos, sociais e laborais. 

c) Entender como os sujeitos de aprendizagem são definidos e quais são seus 

objetivos. 

d) Estruturar o sistema de atividade educacional corporativa online, 

analisando-o de acordo com as instâncias de mediação: ferramentas, regras, 

comunidade e divisão de trabalho. 

e) Identificar as percepções quanto aos impactos da inserção da atividade 

educacional corporativa online nas demais atividades das diferentes esferas 

das vidas dos sujeitos de aprendizagem. 

 

A teoria da atividade ofereceu, conforme adaptação da estrutura proposta por 

Engeström (2000), uma representação do sistema de aprendizagem mediado por 

múltiplos artefatos e apresentou direcionadores de análise por meio de quatro questões-

chave:  
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1) Quem são os sujeitos de aprendizagem, como eles são definidos e onde estão 

localizados?  

2) Por que eles aprendem, o que faz com que eles empreendam esse esforço?  

3) Como eles aprendem, quais são as ações ou processos-chaves da aprendizagem? 

4) O que eles aprendem, quais são os conteúdos e resultados da aprendizagem?  

 

Utilizando essa estrutura conceitual, o sistema de atividade educacional corporativo 

online referente a este estudo de caso foi descrito como: 

 

Um grupo de alunos-executivos, inserido em um contexto sócio-econômico, 

tem como objeto de atividade a conclusão do programa educacional corporativo 

online e utiliza diferentes artefatos para mediação nesse processo de 

aprendizagem, do qual são percebidos resultados afetivos. 

 

 

O objeto da atividade (conclusão do programa educacional corporativo) foi convertido 

nos status de completude do curso: aprovado ou falta TCC (1), pendências em até 3 

disciplinas e TCC (2) e pendências em mais de 3 disciplinas e TCC (3). As tensões, 

conflitos e contradições que emergiram da inserção da atividade educacional online no 

fluxo de atividades cotidianos de cada indivíduo do grupo foram captados por 

diferentes fontes (entrevistas, observação participante, questionários, análise de 

documentos). Adicionalmente, o contexto em que se insere a atividade, desde o 

macroambiente até o nível micro, foi analisado.  

 

Das diferentes fontes emergiram fatores que puderam ser confrontados ao objeto da 

atividade, que é o resultado cognitivo medido em termos do status de completude. Para 

estruturar a análise da questão de pesquisa foi elaborado o seguinte esquema 

simplificado: 
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A identificação dos fatores por meio das evidências coletadas possibilitou relacioná-los 

com os resultados cognitivos, também simplificados em termos de status de 

completude. Dessa relação puderam ser detectadas as tensões, conflitos e contradições 

inerentes à inserção de uma atividade educacional corporativa online na rotina de 

estudantes-executivos. Essas tensões, conflitos e contradições foram vivenciados pelos 

sujeitos de aprendizagem como um constante processo de eleição de prioridades. Nesse 

contexto, os resultados afetivos puderam ser percebidos. A inter-relação entre os 

elementos desse esquema simplificado busca demonstrar que as relações entre os 

elementos não são estáticas, nem uni-direcionadas, pois, de acordo com Bloom et 

al.(1983, p. 249) “existe uma íntima relação entre mudanças comportamentais afetivas 

e cognitivas.” Assim, os resultados afetivos que emergiram do processo foram 

identificados pela análise e reflexão sobre as evidências coletadas e se constituíram no 

fundamento em que se apoiam as conclusões do trabalho. 

 

Retomando análises anteriores onde foram identificados os fatores e as tensões, 

conflitos e contradições do sistema, buscaremos conectá-los aos resultados afetivos 

com base nas evidências. Cabe ressaltar que os resultados aqui encontrados não podem 

ser generalizados e partem da premissa que as respostas dos sujeitos são verdadeiras. 

 

 

 

Resultados 
Cognitivos 

Prioridades 

Fatores Resultados 
Afetivos 

Tensões 

Conflitos 

Contradições 
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Aspectos gerais 

Os sujeitos são estudantes-executivos definidos por um processo de seleção para 

participar de um programa de educação corporativa online e estão dispersos 

geograficamente. Desse contexto emergiram conflitos que podem ser relacionados a 

aspectos gerais do sujeito como idade, gênero e formação.  

 

DOMÍNIO COGNITIVO: Em termos desses aspectos as evidências permitem perceber 

que a faixa etária entre 30 e 40 anos é a que se vê mais impactada pela inserção da 

atividade. Nesse momento da vida, a composição familiar e a priorização da atividade 

profissional, impactam negativamente nos resultados cognitivos da atividade. 

 

DOMÍNIO AFETIVO: Considerando a idade, foram encontradas evidências que para 

aqueles que estão na faixa etária de 41 anos ou mais perceberam ganhos afetivos, 

conforme evidência: “Eu ganhei gás. Quando eu digo gás, é que eu precisava renovar. 

Eu nunca fui inseguro, mas hoje eu ganhei ainda mais segurança. Internamente esse 

curso me fez bem. [...] Eu não tenho nenhuma perda emocional. Só ganhei no lado 

emocional. Eu estou me valorizando mais.” (P06-E1) 

    

DOMÍNIO COGNITIVO: Quando se analisa a questão de gênero, as evidências 

mostraram que as mulheres obtiveram mais eficácia no desempenho da atividade, o que 

pode ser em parte explicado pelo maior número de horas de estudo que dedicaram ao 

programa. No entanto, não é possível afirmar com base nas evidências que o conflito 

tenha sido maior ou menor para as mulheres mas, sim, de que o resolveram de forma a 

obterem um melhor resultado consolidado em maior eficácia. 

 

DOMÍNIO AFETIVO: Considerando o gênero, as mulheres manifestaram mais 

angústias e estresse por negligenciarem seus limites na busca de equilibrar todos os 

aspectos da vida. Em alguns casos, a eficácia cognitiva tem como complemento no 

campo afetivo, uma angústia ou frustração. Alguns relatos de mulheres reforçam essa 

perspectiva:   
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O meu empenho, que foi grande, mas me deu uma sequela grande, o estresse. O dia não 

terminava nunca. Chegava em casa e tinha um intervalo com a família. Então ia começar a 

fazer as atividades do curso onze horas, meia-noite. Isso é desesperador. (P16-O2) 

 

Angustia. Eu fico angustiada. Eu tento fazer com que essa angustia não me freie, mas que 

me impulsione. Mas eu fico estressada. [...] Qualquer coisa me estressa. Muitas vezes, 

quando tenho que cumprir com alguma demanda e não consigo, eu fico angustiada. Para 

mim não é assim: não importa. Até concluir eu fico angustiada. (P07-E1)  

 

Também senti um aumento de estresse. Por exemplo, quando estava em uma reunião em 

um horário próximo às aulas-chat ficava pensando que tinha que me conectar ou precisava 

enviar uma atividade, enfim, minha concentração se dividia e eu estava sempre preocupada 

com prazos e atividades. (P26-O2) 

 

 

DOMÍNIO COGNITIVO: A formação, se na área de negócios ou não, apresentou-se 

como um fator relevante quando confrontado com o resultado da atividade (status de 

completude). A possibilidade de, por meio do curso, agregar conhecimentos em outras 

áreas, diferentes da área de formação e de assim abrir oportunidade para enfrentar 

novos desafios profissionais podem explicar esse fato. 

 

DOMÍNIO AFETIVO: Considerando o público que atua na área de negócios, foram 

percebidos ganhos afetivos na esfera da confiança e segurança no desempenho 

profissional. Seguem evidências nessa direção: 

 

Eu percebo que hoje, por conta da qualificação, eu assumo mais responsabilidades e por 

conta disso você se sente mais confortável. Se você consegue passar um domínio do seu 

trabalho, com certeza as coisas lá na frente acontecem. (P01-E1) 

 

Quando você vai apresentar a área financeira para um engenheiro, um engenheiro da área 

de produção, para passar como está o andamento da obra, eu sentia muita dificuldade de 

passar aquela informação de uma maneira que ele poderia entender. Esse curso possibilitou 

muito abrir essa visão, dar vários exemplos, mostrar onde está bom, onde está ruim, fluxo 

de caixa, o resultado da empresa. Isso para mim foi o que mais abriu expectativas com o 

curso. (P18-O2) 
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Agora, considerando aqueles que atuam em outras áreas, foram percebidos ganhos 

afetivos na esfera da valorização e da confiança para assumir novos desafios 

profissionais. Seguem as evidências que corroboram com essa análise: 

 

Para mim uma coisa que foi importante foi que eu descobri, a gente atua em uma área e não 

conhece a outra, então eu descobri que a área financeira é possível para mim, porque eu 

gostei muito, descobri uma afinidade com o curso. Essa foi uma descoberta muito mais 

pessoal do que profissional. (P16-O2) 

 

Eu tenho formação como engenheiro civil e toda a minha carreira na Odebrecht foi na área 

de produção. Eu sentia necessidade de fazer um curso que, para alcançar meu plano de 

carreira, precisaria ter conhecimentos contábil-financeiros. Assim poderia assumir um 

desafio maior de desenvolvimento profissional. Então, estou seguro que o curso me ajudou 

a atingir essa meta profissional que eu tinha. (P24-O2) 

 

 

Aspectos gerais 

Os aspectos sociais dos sujeitos de aprendizagem também foram examinados.  

 

DOMÍNIO COGNITIVO: O estado civil dos sujeitos não influenciou seu desempenho 

na consecução da atividade. No entanto,  

 

DOMÍNIO AFETIVO: Considerando a esfera familiar, o tempo e convívio com a 

família, nas diversas fontes de coleta de evidências, foram citados como os maiores 

sacrifícios. Essa ausência na família gerou sentimentos como frustração e culpa. Os 

relatos abaixo expressam esses achados: 

 

Para mim o maior sacrifício foi em relação à família. Tenho uma filha pequena, de dois 

anos, então era difícil não poder ficar à noite, quando chegava do trabalho, o tempo que eu 

queria ficar com ela. E no dia seguinte, ela acordava cedinho só pra se despedir de mim, 

dizia: bom trabalho mamãe. A gente fica se sentindo culpada. O conflito com o trabalho dá 

para administrar, mas é difícil administrar débitos com filhos. (P09-O2) 

 

Teve uma semana que estava muito puxado no trabalho e eu deixei todas as atividades da 

Fipecafi para o domingo. A minha filha estava durante toda a semana me chamando para ir 

brincar e eu não podendo. Eu acordava às quatro da manhã pra estudar e nesse domingo, eu 

estava ali, estudando e a minha filha acordou, cinco horas da manhã e falou: já que o papai 
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não pode brincar comigo eu quero estudar com o papai. Ela tem dois anos e pouco, sentou 

do lado do computador e ficou lá. (P22-O2) 

 

DOMÍNIO COGNITIVO: Outras esferas sociais como lazer, religião, política e 

comunidade não se apresentaram tão relevantes quanto trabalho e família. As esferas 

religiosas e política foram apresentadas como tendo uma importância muito pequena. 

 

DOMÍNIO AFETIVO: O lazer, no entanto, foi lembrado como uma atividade cujo 

sacrifício esteve relacionado com o isolamento (perda de networking) e queda na auto-

estima (cuidados pessoais e um tempo seu). Seguem evidências abaixo: 

 

Quando me chamavam pra sair não saia. O futebol na hora da aula-chat? Então, não dava 

para jogar futebol. Falaram para mim: ‘ô bixo, você vai ser mal avaliado porque não está 

mais jogando futebol” – eu pensei ‘faço o que?’. (P17-O2)  

 

Eu sacrifico a mim mesma pelo estudo. Sacrifico meu tempo pessoal para fazer um 

tratamento, fazer meu cabelo, um esporte, para cuidar de mim. Não tenho um minuto. (P07-

E1) 

 

Aspectos relacionados ao trabalho 

Aspectos relacionados ao trabalho foram evidenciados em diversas fontes.  

 

DOMÍNIO COGNITIVO: O estágio do projeto, se nas fases de mobilização ou 

desmobilização (início e fim) ou já em andamento (“voo de cruzeiro”) foram relatados 

como afetando o nível de conflito enfrentado para a consecução da atividade. 

 

DOMÍNIO AFETIVO: A intensidade de trabalho afeta negativamente a esfera afetiva 

gerando sentimentos como o de isolamento e privação. Segue abaixo evidência:  

 

[...] como a gente trabalha em uma carga horária mais intensa e, no início, a gente trabalhou 

bastante: sábados, domingos, feriados, direto. Então, a hora que você tem para dar uma 

relaxada e dizer: eu agora quero descansar, ou, eu agora quero ir ali na esquina com os 

meninos pra poder espairecer a cabeça. Não, agora eu tenho que fazer os exercícios. Então, 

exige sacrifício, exige. É dormir menos, é comer rapidinho, é você aproveitar aquela hora 

vaga e ir lá no computador, que é a hora que a Internet está livre porque mais tarde você 

sabe que a Internet não vai funcionar. É tudo isso. (P01-E1) 
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DOMÍNIO COGNITIVO: A centralidade do trabalho na vida desses estudantes-

executivos foi atestada na análise de diversos fatores, apesar de constatada uma 

diferença quando considerado gênero (homens versus mulheres).  

 
DOMÍNIO AFETIVO: O tempo foi fator sempre citado como escasso e fonte de 

aflição e perda de sono. O tempo dedicado ao trabalho mostrou-se extenso 

(overworking) e essa intensidade também gera frustração por não conseguir administrar 

o tempo. As evidências abaixo corroboram com a análise: 

 

[...] você pode optar por não fazer, você às vezes avalia o que vai perder em detrimento de 

outra coisa se você não participar. Você tem essa opção. : Eu não estou tendo a 

oportunidade de eleger as minhas prioridades, isso aí, isso talvez me frustre realmente. Essa 

é a diferença. (P10-E1) 

 

 
Mediação por artefatos 

Os artefatos em suas diversas dimensões foram percebidos como elementos que 

auxiliaram na consecução das atividades.  

 

DOMÍNIO COGNITIVO: Entre as ferramentas as melhores avaliadas foram a aula 

virtual. A aula-chat despertava percepções contraditórias: por fecharem um ciclo de 

aprendizagem, eram consideradas importantes; mas a presença obrigatória a atribuição 

de conceitos pela participação foram fontes de frequentes questionamentos. Quanto as 

regras ressalta-se dos depoimentos e da observação o fato de não gostarem da provas e 

de entenderem as mudanças de calendário como dificultadores. Na mediação com a 

comunidade, percebe-se claramente que fontes de conflito emergiam do tempo e do 

convívio com a família. A visão era de que o trabalho não podia ser sacrificado e, 

assim, o maior sacrifício foi da família. Os sacrifícios no âmbito da família geram 

sentimentos de culpa. Quanto a divisão do trabalho, a interação com autores, tutores, 

professores presenciais, assistência e suporte técnico não foram relatadas como fontes 

de conflito. De forma geral, foram identificadas como facilitadores, que auxiliaram na 

consecução da atividade. Finalmente, a reação a aula-chat em termos de avaliação 

enquanto ferramenta, dependia do professor tutor e da forma como planeja, propunha e 

conduzia a aula.  
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DOMÍNIO AFETIVO: As mediações por artefatos representaram aspectos afetivos 

positivos, principalmente relacionados às ferramentas. Os alunos perceberam que 

precisaram mudar comportamentos e atitudes quanto à administração do tempo e à 

auto-disciplina para o estudo que, por sua vez, geraram o sentimento de realização. 

 

Mas eu acho que o grande ponto, do lado mais pessoal, eu consegui completar o curso da 

forma como eu queria. [...] Eu nunca fui mau aluno, porém eu nunca precisei estudar. Eu só 

ia à aula e fazia as provas. E eu decidi que desta vez eu ia estudar, pela primeira vez na 

minha vida peguei um livro pra poder ler e estudar. Isso desde a primeira série, terceiro 

ano, faculdade. Eu achava que eu não ia conseguir fazer isso. E realmente eu quase não 

consegui. Pra mim, olhar pra trás e ver que tivemos professores maravilhosos, alguns nem 

tanto, infelizmente. Mas, olhar pra trás e ver que o que eu me comprometi há um ano atrás 

eu consegui fazer bem feito. Eu me sinto uma pessoa mais preparada profissionalmente e, 

pela atitude, eu acho que o mais importante, pessoalmente, saber que eu consegui mudar 

uma característica intrínseca minha, de doze, treze anos que é a preguiça de sentar para ler 

um livro, estudar mesmo. (P17-O2)  

 

No fundo, esse esquema de curso nos ajudou foi a nos disciplinar mais.  Ganhamos mais 

disciplina e ganhamos muito mais perseverança para conquistar algo. (P12-O2) 

 

Em relação à exposição que você tem muito na empresa, a abertura, o leque de pessoas que 

você conhece, é inevitável, de outros projetos, outros programas, troca de experiências. E o 

que eu penso no futuro é poder estar agregando aos desafios que eu tenho na área 

administrativa estar somando com o financeiro. Esse é meu objetivo. (P08-E1) 

 

Com base nas diversas evidências e no processo de análise e reflexão crítica, Os 

resultados afetivos, positivos ou negativos, puderam ser identificados, conforme 

abaixo: 

RESULTADOS POSITIVOS 

• Valorização pessoal 

• Confiança para assumir novos 

desafios 

• Segurança no desempenho 

profissional 

• Autodisciplina 

• Perseverança 

• Realização 

• RESULTADOS NEGATIVOS 

• Angústia 

• Frustração 

• Culpa 

• Isolamento 

• Queda na auto-estima 

• Sentimento de privação 
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5  CONCLUSÃO 

 

Essa pesquisa tinha o objetivo de responder à seguinte questão de pesquisa: Quais são 

os resultados afetivos percebidos a partir das tensões, conflitos e contradições 

vivenciadas por estudantes-executivos quando incorporam atividades educacionais 

corporativas online em suas rotinas e quais os fatores que influenciam nesses 

resultados? Conforme atesta Bloom et al.(1973, p.245) “[...] nosso sistema de educação 

não está estruturado para produzir pessoas capazes de lidar com palavras, conceitos e 

símbolos matemáticos ou científicos, tão necessários ao sucesso em nossa sociedade 

tecnológica.” Desta forma, ao adotar um enfoque voltado à esfera afetiva para abordar 

um programa educacional corporativo online, esse trabalho não só encontrou um 

campo fascinante e pouco explorado, como também, deparou-se com a grande 

dificuldade para se verbalizar aspectos afetivos. 

 

No entanto, a triangulação de evidências e a estruturação, mesmo que simplificada, de 

esquema de análise considerando a relação entre resultados cognitivos e afetivos, 

fatores e conflitos, tensões e contradições originados da inclusão de uma atividade 

online na rotina de estudantes-executivos, possibilitou que a questão de pesquisa fosse 

respondid com êxito. Foram encontrados resultados afetivos positivos, como 

valorização pessoal, confiança para assumir novos desafios, segurança no desempenho 

profissional, autodisciplina, perseverança e realização. Também foram encontrados 

resultados afetivos negativos como angústia, frustração, culpa, isolamento, queda na 

auto-estima e sentimento de privação. 

 

Embora essa pesquisa não tenha focado seus esforços nos resultados cognitivos, seus 

achados devem ser compreendidos em conjunto, pois, conforme Bloom et al.(Ibid., 

p.249) “[...] existe uma íntima relação entre mudanças comportamentais afetivas e 

cognitivas”. Considerando essa relação, podemos concluir que muitos dos resultados 

encontrados são correspondentes aos respectivos resultados cognitivos, ou seja, 

compreende uma relação onde são positivos os dois resultados. É esperado, por 

exemplo, que ao dedicar-se a um programa educacional corporativo e, portanto, 

voltado para o desenvolvimento profissional, o estudante adquira maior confiança e 

segurança nas suas atividades profissionais. Da mesma forma, também é esperado que 

um aluno que esteja inserido em um programa educacional online aprimore a 



 

 

138 

autodisciplina. No entanto, não se espera que um aluno que tenha dificuldades de 

conciliar suas atividades profissionais com as educacionais, sinta-se motivado a 

continuar vivenciando esse conflito, mesmo não atingindo os resultados cognitivos 

esperados pelo programa, pelo sentimento de valorização e de superação das 

dificuldades. 

 

Finalmente, merecem destacar que os sentimentos são ambíguos, pois, ao contrário da 

cognição, um resultado afetivo se presta a inúmeros sentidos, em significado e direção. 

Um resultado afetivo negativo pode gerar reações no indivíduo que promovam 

mudanças na forma como esse resultado é compreendido e vivenciado pelo indivíduo. 

Por exemplo, um sentimento de frustração por não concluir uma atividade educacional 

pode estimular a reorganização da rotina do indivíduo e, desta forma, possibilitar que 

ele reorganize sua vida e viabilize seus objetivos cognitivos. Desta forma, não estamos 

em um campo onde a objetividade é garantida, mas, isso não significa que não 

possamos planejar ações educacionais que atenuem aspectos afetivos negativos e 

acentue aspectos afetivos positivos. 
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APÊNDICE 1 – APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO PARA A EMPRESA 

 
 
 

São Paulo, 12 de Novembro de 2007. 
 
 
 
Ao Sr. Heider Josué de Aquino Nascimento 
Construtora Norberto Odebrecht 
Controladoria  
Av. Nações Unidas, 4777 - 6º andar 
Nesta 
 
 
 
Prezado Sr., 
 
Vimos por meio desta, formalizar a intenção de realizar pesquisa utilizando a 
Metodologia “Estudo de Caso” relacionada ao Programa de Extensão em Controladoria 
e Finanças oferecido a executivos dessa empresa e desenvolvido em parceria com a 
FIPECAFI – Fundação, Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras. 
 
A referida pesquisa será base para a realização da dissertação de Maria Rosa Trombetta, 
aluna do curso de mestrado em Controladoria e Contabilidade da Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP), 
sobre o tema “O conflito estudo versus trabalho em programas de educação corporativa 
online”, em desenvolvimento, com a orientação do Prof. Dr. Edgard B. Cornachione Jr.  
 
As questões às quais o estudo busca responder relacionam-se às percepções dos 
participantes e outros integrantes da empresa quanto aos impactos que a realização de 
um curso online pode exercer sobre suas atividades profissionais e relações de trabalho, 
além de procurar identificar como a organização reage a esse conflito. 
 
Para responder a essas questões de pesquisa, é necessária uma abordagem qualitativa 
onde a identificação e documentação das respostas requer uma análise em profundidade 
de uma unidade, ou caso. Com o objetivo de viabilizar o estudo, solicitamos a sua 
autorização, além da concessão de tempo de V. Sª. e de funcionários ligados direta ou 
indiretamente ao Programa e à área de gerenciamento de pessoas dessa organização para 
viabilizar a obtenção dos dados necessários, no período de 12/2007 a 04/2008, por meio 
das seguintes fontes de informações: 
 
 - Entrevistas com participantes do Programa – Turmas 1 e 2; 
 - Entrevistas com os líderes dos participantes do Programa – Turmas 1 e 2; 

- Entrevistas com responsáveis pela área de gerenciamento de pessoas; 
 - Aplicação de questionários aos participantes do Programa – Turmas 1 e 2; 
 - Realização de Grupo de Foco. 
 
Além dos dados acima descritos, ainda será realizada pesquisa documental junto à 
FIPECAFI a fim de levantar informações relacionadas ao processo de seleção, bem 
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como dados relacionados ao desempenho e satisfação disponíveis no sistema de 
gerenciamento de aprendizagem utilizado.  Vale ressaltar que os dados e informações 
obtidos não serão utilizados para qualquer outro fim que não o desta pesquisa científica, 
e que estará assegurada a atenção às questões éticas que envolvem pesquisas com 
sujeitos humanos. Ressaltamos, ainda, que não haverá registro com a identificação 
individual dos participantes, protegendo a privacidade dos mesmos.  
 
Abaixo seguem os perfis pessoais e profissionais da pesquisadora e do Professor 
Orientador, incluindo formas de contato: 
 

Pesquisadora: Maria Rosa Trombetta 
Bacharel em Ciências Contábeis pela FEA/USP, gerente de eLearning da 
FIPECAFI, mestranda do programa de Pós-Graduação em Controladoria 
da FEA/USP. 
e-mail: rosa.trombetta@fipecafi.org 
Fones: (11) 3862-6093 (res.), (11) 2184-2060 (com.), (11) 9689-0596. 

 
Professor Orientador: Prof. Dr. Edgard B. Cornachione Jr. 

Bacharel, Mestre, Doutor e Livre-Docente em Contabilidade pela 
FEA/USP. Professor Associado da FEA/USP, atualmente desenvolvendo 
pesquisas junto à University of Illinois at Urbana-Champaign (USA). 
Coordenador do Fipecafi eLearning. 

 e-mail: edgard@uiuc.edu 
 
 
Por fim, gostaríamos de antecipar nossos agradecimentos quanto à cooperação e 
colaboração dessa organização, além de colocarmos-nos à disposição para eventuais 
esclarecimentos. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

____________________________________________ 
Prof. Dr. Gilberto de Andrade Martins 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em  
Controladoria e Contabilidade da FEA/USP 
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APÊNDICE 2 – APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO PARA A 

INSTITUIÇÃO ACADÊMICA 

 

 

São Paulo, 12 de Novembro de 2007. 
 
 
 
Ao Prof. Dr. Iran Siqueira Lima 
Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - FIPECAFI 
Presidência  
Rua Alvarenga, 1961 
Nesta 
 
 
 
Prezado Sr., 
 
Vimos por meio desta, formalizar a intenção de realizar pesquisa utilizando a 
Metodologia “Estudo de Caso” relacionada ao Programa de Extensão em Controladoria 
e Finanças desenvolvido por essa Instituição em parceria com a Construtora Norberto 
Odebrecht. 
 
A referida pesquisa será base para a realização da dissertação de Maria Rosa Trombetta, 
aluna do curso de mestrado em Controladoria e Contabilidade da Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP), 
sobre o tema “O conflito estudo versus trabalho em programas de educação corporativa 
online”, em desenvolvimento, com a orientação do Prof. Dr. Edgard B. Cornachione Jr.  
 
A questão a qual o estudo busca responder relaciona-se a fatores que influenciam na 
relação estabelecida entre estudo e trabalho de participantes de cursos de extensão 
corporativos online. 
 
Para responder a essas questões de pesquisa, é necessária uma abordagem qualitativa 
onde a identificação e documentação das respostas requer uma análise em profundidade 
de uma unidade, ou caso. Com o objetivo de viabilizar o estudo, solicitamos a sua 
autorização, além da concessão de tempo de V. Sª. e de funcionários ligados direta ou 
indiretamente ao Programa para viabilizar a obtenção dos dados necessários, no período 
de 12/2007 a 04/2008, por meio das seguintes fontes de informações: 
 

 - relatórios de entrevistas de seleção; 
- planilhas contendo os conceitos obtidos pelos alunos em todas as disciplinas  
  do Programa, incluindo os testes diagnóstico; e 
- planilhas contendo os conceitos atribuídos pelos alunos relativos à satisfação  
  dos diferentes recursos oferecidos em cada disciplina.   
  questionário preenchido eletronicamente. 
- dados demográficos e profissionais dos participantes; 
- correspondências eletrônicas (e-mail) e participações voluntárias em Fóruns,    
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  exceto dúvidas; e 
- estatísticas de freqüências em atividades virtuais. 

 - Realização de Grupo de Foco. 
 
Além dos dados acima descritos, ainda será realizada pesquisa de campo junto à 
Construtora Norberto Odebrecht a fim de levantar percepções de alunos e outros 
integrantes da organização.  Vale ressaltar que os dados e informações obtidos não serão 
utilizados para qualquer outro fim que não o desta pesquisa científica, e que estará 
assegurada a atenção às questões éticas que envolvem pesquisas com sujeitos humanos. 
Ressaltamos, ainda, que não haverá registro com a identificação individual dos 
participantes, protegendo a privacidade dos mesmos.  
 
Abaixo seguem os perfis pessoais e profissionais da pesquisadora e do Professor 
Orientador, incluindo formas de contato: 
 

Pesquisadora: Maria Rosa Trombetta 
Bacharel em Ciências Contábeis pela FEA/USP, gerente de eLearning da 
FIPECAFI, mestranda do programa de Pós-Graduação em Controladoria 
da FEA/USP. 
e-mail: rosa.trombetta@fipecafi.org 
Fones: (11) 3862-6093 (res.), (11) 2184-2060 (com.), (11) 9689-0596. 

 
Professor Orientador: Prof. Dr. Edgard B. Cornachione Jr. 

Bacharel, Mestre, Doutor e Livre-Docente em Contabilidade pela 
FEA/USP. Professor Associado da FEA/USP, atualmente desenvolvendo 
pesquisas junto à University of Illinois at Urbana-Champaign (USA). 
Coordenador do Fipecafi eLearning. 

 e-mail: edgard@uiuc.edu 
 
 
Por fim, gostaríamos de antecipar nossos agradecimentos quanto à cooperação e 
colaboração dessa organização, além de colocarmos-nos à disposição para eventuais 
esclarecimentos. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

____________________________________________ 
Prof. Dr. Gilberto de Andrade Martins 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em  
Controladoria e Contabilidade da FEA/USP 
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APÊNDICE 3 – QUESTIONÁRIO 

 

 
 
Caro(a) Colaborador(a), 
 
 
 
Este questionário é parte integrante de uma pesquisa que está sendo desenvolvida por 
pesquisadora (Maria Rosa Trombetta) com orientação do Dr. Edgard Cornachione da 
Universidade de São Paulo – USP, com o objetivo de gerar resultados sobre a realidade 
de programas de educação corporativa online, mais especificamente, sobre os reflexos 
da participação em programas dessa natureza nas atividades profissionais e sociais de 
seus participantes. 
 
A pesquisa será conduzida como um Estudo de Caso, considerando como unidade de 
pesquisa a Turma 3 do Programa de Especialização em Controladoria e Finanças, 
portanto, os demais participantes de sua turma também serão convidados a participarem 
desse estudo. As organizações envolvidas (Odebrecht e Fipecafi) já autorizaram a 
realização do referido estudo. 
 
Embora o questionário aqui apresentado solicite a sua identificação a fim de possibilitar 
o cruzamento de outros dados obtidos e que possa contribuir para uma análise mais 
adequada do fenômeno estudado, a privacidade será preservada, pois não serão 
identificados os sujeitos da pesquisa no relatório do estudo. Desta forma, somente a 
pesquisadora terá acesso aos dados nele contidos sendo seu uso restrito ao âmbito 
acadêmico. 
 
É IMPORTANTE SALIENTAR QUE NÃO EXISTEM RESPOSTAS “CERTAS” 
OU “ERRADAS”; O QUE IMPORTA É A SUA SINCERA OPINIÃO.  
 
Caso você tenha questões ou dúvidas sobre a pesquisa, pode contatar: Maria Rosa 
Trombetta (rosa.trombetta@fipecafi.org) ou Edgard Cornachione (edgard@uiuc.edu). 
Se desejar mais informações sobre seus direitos como sujeito humano, pode ligar para 
11 2184-2060. 
 

Muito obrigada por sua contribuição! 
 
______________________________________________________________________ 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO 
 
Concordo em participar dessa pesquisa e autorizo a utilização das informações aqui 
contidas para fins de trabalhos acadêmicos. 
 
 
 

Assinatura do Participante 
Local: ________________________________________Data:___/____/____ 
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ASSINALE COM UM “X” A OPÇÃO CORRESPONDENTE A SUA RESPOSTA EM 
CADA UMA DAS QUESTÕES OU PREENCHA OS ESPAÇOS EM BRANCO 
QUANDO FOR O CASO.  
 
NAS QUESTÕES QUE UTILIZAM ESCALA (NUMERADAS DE 1 A 7) CIRCULE 
O NÚMERO QUE CORRESPONDE A SUA OPINIÃO. 
 
 
Nome: ____________________________________________________________ 
 
 
DADOS DO PARTICIPANTE 
 

01. Idade: _________________________________________________________ 
 

02. Nacionalidade: __________________________________________________ 
 

03. Gênero: (  ) Masculino      (   ) Feminino 
 

04.  Último nível educacional concluído: 
(  ) Universitário – Qual curso? ______________________________________ 
(  ) Pós-graduação – Especialização – Área: ____________________________ 
(  ) Mestrado – Área/Programa: ______________________________________ 
(  ) Doutorado – Área/Programa: _____________________________________ 

 
05. Estado Civil: 

(  ) solteiro(a)    (  ) casado(a)    (  ) separado(a)    (  ) outros 
 
06. Você tem alguma religião? 

(  ) Não     (  ) Sim. Qual?___________________________________________ 
 

07. Você se identifica com algum partido político? 
(  ) Não     (  ) Sim. Qual? ___________________________________________ 
 

08. Você é sindicalizado? 
(  ) Não     (  ) Sim 
 

09. Você tem algum hobby ou pratica algum tipo de esporte? 
(  ) Não     (  ) Sim. Qual?____________________________________________ 
 

10. Você faz algum tipo de trabalho social não remunerado? 
(  ) Não     (  ) Sim. Qual?____________________________________________ 
 

11. Você participa de alguma organização não governamental? 
(  ) Não     (  ) Sim. Qual?____________________________________________ 
 

12. Você é a única pessoa que provê o sustento de sua família? 
(  ) Não     (  ) Sim 
 

13. Quantas pessoas você sustenta financeiramente incluindo você mesmo(a)? ____ 



QUESTÕES RELATIVAS AO CARGO/FUNÇÃO ATUAL 
 

14. Cargo que ocupa: ________________________________________ 
 

15. Seu cargo pode ser classificado principalmente como: 
14.1 (  ) Gerencial 
14.2 (  ) Supervisão 
14.3 (  ) Operacional 
14.4 (  ) Outros: ______________________________ 
 

16. Tempo que trabalha na empresa: 
15.1 (  ) Menos de 1 ano 
15.2 (  ) de 1 a 5 anos 
15.3 (  ) Mais de 5 anos 
 

17. Tempo que ocupa o atual cargo: 
16.1 (  ) Menos de 1 ano 
16.2 (  ) de 1 a 5 anos 
16.3 (  ) Mais de 5 anos 
 

18. Descreva em poucas palavras suas principais atribuições e tarefas no cargo ocupado: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________ 
 

19. Quantas horas por semana você trabalha? _______________________________ 
 

20. Você costuma trabalhar nos finais de semana? 
(  ) Nunca (  ) Às vezes  (  ) Sempre 
 

21. Quando você trabalha nos finais de semana, costuma fazer isso onde? 
(  ) Casa  (  ) Escritório         (  ) Obra        (  ) Outros:_________________ 
 

22. Qual a razão principal que o(a) levou a trabalhar nessa atividade? 
(  ) Necessidade 
(  ) Vocação 
(  ) Oportunidade 
(  ) Formação Profissional 
(  ) Outros: ___________________________________________________ 
 

23. De maneira geral quanto você está satisfeito(a) com seu cargo/função atual? 

Pouco Muito 

Satisfeito 1 2 3 4 5 6 7 Satisfeito  
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24. Quais dos itens relacionados abaixo você considera mais importantes para a satisfação 
no trabalho? Escolha somente 5 (cinco) das alternativas abaixo, colocando-as em 
ordem de importância (1ª, 2ª, ..., 5ª) 
(  ) Perspectiva de carreira 
(  ) Sistema justo de promoções 
(  ) Remuneração adequada 
(  ) Desafios 
(  ) Oportunidades para aprender coisas novas 
(  ) Horário de trabalho adequado 
(  ) Estabilidade de emprego 
(  ) Bom ambiente físico de trabalho 
(  ) Autonomia 
(  ) Trabalho sem rotina 
(  ) Trabalho isento de perigo 
(  ) Plano de saúde eficaz 
(  ) Plano de aposentadoria 
(  ) Reputação da empresa 
(  ) Possibilidade de conhecer diferentes locais do mundo 
(  ) Bom relacionamento com colegas de trabalho/clima de camaradagem 
(  ) Correspondência entre a sua formação educacional e o seu trabalho 

 
 
 
 
QUESTÕES RELATIVAS AO TRABALHO EM GERAL 
 
As questões dessa seção devem ser respondidas do ponto de vista de sua perspectiva em 
relação a trabalho em geral e NÃO do ponto de vista de seu emprego do momento. 
 
 
25. Qual a importância do trabalho em sua vida como um todo? 

Uma das coisas MENOS Uma das coisas MAIS

importantes da minha vida 1 2 3 4 5 6 7 importantes da minha vida

 
 

26. Qual a importância do LAZER (passatempos, esportes, recreação e contato com 
amigos) em sua vida quando comparado ao TRABALHO de uma maneira geral? 

MENOS MAIS

importante 1 2 3 4 5 6 7 importante

 
 

27. Qual a importância do RELIGIÃO em sua vida quando comparado ao TRABALHO 
de uma maneira geral? 

MENOS MAIS

importante 1 2 3 4 5 6 7 importante
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28. Qual a importância da FAMÍLIA em sua vida quando comparado ao TRABALHO de 
uma maneira geral? 

MENOS MAIS

importante 1 2 3 4 5 6 7 importante

 
 

29. Qual a importância da COMUNIDADE (sindicatos, associações de classe, partidos 
políticos, organizações não governamentais, trabalhos sociais não remunerados) em 
sua vida quando comparado ao TRABALHO de uma maneira geral? 

MENOS MAIS

importante 1 2 3 4 5 6 7 importante

 
 

30. Qual a importância do ESTUDO (considerando o Programa de Especialização em 
Controladoria e Finanças) em sua vida quando comparado ao TRABALHO de uma 
maneira geral? 

MENOS MAIS

importante 1 2 3 4 5 6 7 importante

 
 

31. A minha ROTINA DIÁRIA é construída a partir do meu trabalho. 

Discordo Concordo

totalmente 1 2 3 4 5 6 7 totalmente

 
 

32. Dedico todo o TEMPO necessário para cumprir meus compromissos profissionais. 

Discordo Concordo

totalmente 1 2 3 4 5 6 7 totalmente

 
 

33. O meu trabalho merece ser priorizado na minha rotina diária porque ele garante o meu 
SUSTENTO e o de minha família. 

Discordo Concordo

totalmente 1 2 3 4 5 6 7 totalmente

 
 

34. O meu trabalho merece ser priorizado na minha rotina diária porque ele é muito 
importante para a minha REALIZAÇÃO PESSOAL. 

Discordo Concordo

totalmente 1 2 3 4 5 6 7 totalmente
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35. O meu trabalho merece ser priorizado na minha rotina diária porque é por meio dele 
que eu CONTRIBUO PARA A SOCIEDADE. 

Discordo Concordo

totalmente 1 2 3 4 5 6 7 totalmente

 
 

36. O meu trabalho merece ser priorizado na minha rotina diária porque nele estabeleço 
CONTATOS SOCIAIS e desenvolvo AMIZADES. 

Discordo Concordo

totalmente 1 2 3 4 5 6 7 totalmente

 
 

37. O meu trabalho merece ser priorizado na minha rotina diária porque nele vivencio 
experiências que estimulam o meu CRESCIMENTO PROFISSIONAL. 

 

Discordo Concordo

totalmente 1 2 3 4 5 6 7 totalmente  
 
 

 
38. O meu trabalho merece ser priorizado na minha rotina diária porque desejo me 

DESENVOLVER PROFISSIONALMENTE. 
 

Discordo Concordo

totalmente 1 2 3 4 5 6 7 totalmente  
 

 
39. O meu trabalho merece ser priorizado na minha rotina diária porque espero  

PROGREDIR EM MINHA CARREIRA. 
 

Discordo Concordo

totalmente 1 2 3 4 5 6 7 totalmente  
 
 
40. O meu trabalho merece ser priorizado na minha rotina diária porque a minha EQUIPE 

precisa de mim. 
 

Discordo Concordo

totalmente 1 2 3 4 5 6 7 totalmente  
 
 
 
 
 
41. O meu trabalho merece ser priorizado na minha rotina diária porque meu LÍDER 

precisa de mim. 
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Discordo Concordo

totalmente 1 2 3 4 5 6 7 totalmente  
 
 
42. O meu trabalho merece ser priorizado na minha rotina diária porque minha 

EMPRESA precisa de mim. 
 

Discordo Concordo

totalmente 1 2 3 4 5 6 7 totalmente  
 
 
 
 
 

QUESTÕES RELATIVAS AO ESTUDO 
 
As questões formuladas a partir daqui devem ser respondidas do ponto de vista da sua 
participação no Programa de Especialização em Controladoria e Finanças. Considere 
a percepção neste momento de sua vida. 
 
43. Quais dos itens relacionados abaixo você considera mais importantes para que você 

tenha optado por participar deste programa? Escolha somente 5 (cinco) das 
alternativas abaixo, colocando-as em ordem de importância (1ª, 2ª, ..., 5ª) 
(  ) Atualização profissional 
(  ) Qualificação em áreas diferentes de minha atuação 
(  ) Melhorar meu desempenho profissional  
(  ) Oportunidade de crescimento profissional 
(  ) Indicação do líder/RPAF 
(  ) Possibilidade de novos contatos sociais e amizades 
(  ) Recomendação de várias pessoas que conheço 
(  ) Melhorar meu currículo  
(  ) Adquirir conhecimentos para assumir novos desafios 
(  ) Reconhecimento por parte da Empresa  
(  ) Programa disponível na empresa 
(  ) Acesso facilitado por ser online 
(  ) Conteúdo programático adequado a sua necessidade 
(  ) Reputação da Instituição Acadêmica 
(  ) Reputação dos professores 
(  ) Exigência menor do que em um curso presencial 
(  ) Maior flexibilidade de tempo para realizar o curso 

 
 
43.b. Quantas horas por semana você se dedica às atividades educacionais do programa? 
__________________________________________________________________ 
 
 
44. Qual a importância do LAZER (passatempos, esportes, recreação e contato com 

amigos) em sua vida quando comparado ao ESTUDO? 
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MENOS MAIS

importante 1 2 3 4 5 6 7 importante

 
 

45. Qual a importância do RELIGIÃO em sua vida quando comparado ao ESTUDO? 

MENOS MAIS

importante 1 2 3 4 5 6 7 importante

 
 

46. Qual a importância da FAMÍLIA em sua vida quando comparado ao ESTUDO? 

MENOS MAIS

importante 1 2 3 4 5 6 7 importante  
 
 

47. Qual a importância da COMUNIDADE (sindicatos, associações de classe, partidos 
políticos, organizações não governamentais, trabalhos sociais não remunerados) em 
sua vida quando comparado ao ESTUDO? 

MENOS MAIS

importante 1 2 3 4 5 6 7 importante

 
 

48. Quais dos itens relacionados abaixo você considera que prejudicaram mais as suas 
atividades educacionais, considerando a sua realidade durante o curso? Escolha até 3 
(três) das alternativas abaixo, colocando-as em ordem de importância (1ª, 2ª, 3ª) 
(  ) Falta de apoio do líder 
(  ) Falta de apoio da equipe 
(  ) Acúmulo de trabalho  
(  ) Mudança de programa ou de projeto 
(  ) Incompreensão por parte do cônjuge 
(  ) Cobrança de presença e atenção por parte do(s) filho(a/s) 
(  ) Auto-cobrança pela ausência no convívio familiar  
(  ) Problemas de saúde 
(  ) Falta de tempo para dedicar-se mais ao estudo 
 
  

49. Considerando as suas atividades profissionais atuais, a necessidade de dedicação 
requerida pelo curso e os benefícios que você percebe que obtém com essa atividade 
educacional, você optaria em fazê-lo? Justifique sua resposta.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
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APÊNDICE 4 – ROTEIRO DE ENTREVISTA: ALUNOS 

 

Parte A - Aspectos relacionados ao trabalho 

 

1. O que você mais gosta em seu trabalho? 

2. O que você menos gosta em seu trabalho? 

3. Durante o período do curso você teve alguma mudança relacionada ao trabalho (p.ex: 

mudança de função)? 

4. Você sacrifica algum aspecto da sua vida pelo trabalho?  

5. Quais sacrifícios você estaria disposto a fazer pelo trabalho?  

6. Quais os sacrifícios que você não faria? 

 

Parte B - Aspectos relacionados à educação 

 

7. Que tipo de benefício, de retorno, você espera obter de sua dedicação ao estudo? 

8. Você sacrifica algum aspecto da sua vida pelo estudo?  

9. Quais sacrifícios você estaria disposto a fazer pelo estudo?  

10. Quais os sacrifícios que você não faria? 

 

Parte C – Resultados percebidos 

 

11. Quais as maiores dificuldades encontradas para realizar as atividades requeridas no 

curso? 

12. Como você conseguiu superar essas dificuldades? 

13. Você consegue apontar fatores que contribuíram para essa superação? 

14. Como você se sente em relação ao seu esforço? 

15. Você identifica algum ganho ou perda emocional ou afetiva proveniente das 

experiências vivenciadas no curso? 
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APÊNDICE 5 – ROTEIRO DE ENTREVISTA: CHEFES 

 

 

1. Que tipo de benefício, de retorno, você espera que o seu liderado obtenha do 

Programa de Especialização em Controladoria e Finanças? 

 

2. Que tipo de sacrifício você identifica que ele faz para concluir o curso? 

 

3. Quais as maiores dificuldades que você imagina que ele encontre para realizar as 

atividades requeridas no curso? 

 

4. Você consegue apontar fatores relacionados à sua liderança que possam contribuíram 

para que essas dificuldades sejam superadas?  

 

5. Tem algum exemplo que ilustre essas ações? 

 

6. Como a equipe vê a participação dele no curso? 

 

7. Você identifica algum ganho emocional ou afetivo proveniente das experiências 

vivenciadas por ele no curso? 
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APÊNDICE 6 – PROTOCOLO DO ESTUDO 

 

I) Procedimentos Iniciais 

A) Obtenção de informação para a apresentação da Construtora Norberto Odebrecht, 

obtenção da autorização para realização do estudo de caso e identificação das pessoas-chave 

Agendamento inicial da visita de campo: dia 12/11/2007 

Contato inicial: Coordenador pela empresa do Programa e Responsável Funcional pelo 

Planejamento Financeiro.  

Informações Preliminares:  

• Dados Gerais da Odebrecht S.A, holding do Grupo Odebrecht: (1) Estrutura 

Organizacional, (2) levantamento de exemplares da revista Odebrecht Informa, (3) 

confirmação de dados obtidos no site da empresa.  

• Dados da Odebrecht Engenharia e Construção: (1) Estrutura Organizacional, (2) 

confirmação de dados obtidos no site da empresa, (3) funcionamento da Área de 

Gestão de Pessoas. 

 Verificação de procedimentos de acesso: 

• Autorização para realização da pesquisa: (1) obtenção da autorização formal para a 

realização do estudo de caso, bem como para a divulgação do nome da empresa. 

•  Disponibilidade de funcionários para atender às demandas: (1) Quem são os 

funcionários-chave de cada setor? (2) Quais funcionários da Controladoria deveriam 

ser entrevistados? (3) Quais funcionários da Área de Gestão de Pessoas deveriam ser 

entrevistados? (4) Quais líderes de participantes do Programa deveriam ser 

entrevistados? (5) Há restrições quanto ao uso do gravador? 

 

B) Obtenção da autorização para o estudo de caso e de informações gerais sobre as turmas do 

Programa junto à FIPECAFI  

Levantamento de dados preliminares: dia 14/11/2007 

Contatos: Diretor Presidente da FIPECAFI.  

Objetivo: Obtenção da autorização formal para a realização do estudo e para a divulgação do 

nome.  

Informações Preliminares:  
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• Dados Gerais da Turma: (1) Notas obtidas pelos alunos nas avaliações diagnósticas, 

(2) Notas obtidas pelos alunos nas disciplinas concluídas do Programa, (3) Avaliação 

de percepção dos alunos em cada disciplina concluída do Programa. 

Verificação de procedimentos de acesso:  

• Autorização para realização da pesquisa: (1) obtenção da autorização formal para a 

realização do estudo de caso, bem como para a divulgação do nome da instituição.  

• Disponibilidade de informações e de funcionários da área de eLearning para atender 

às demandas: (1) Quem são os funcionários-chave de cada área? (2) Quais as fontes 

de informação relevantes? (3) Quais alunos deveriam ser entrevistados? (4) Há 

restrições quanto ao uso do gravador? 

 

II) Questões para o Estudo de Caso 

 

A. Contexto 

Qual o contexto e cenário sócioeconômico em que os participantes estão inseridos, 

incluindo aspectos específicos a respeito da empresa, instituição de ensino e do 

programa? 

Quais suas referências culturais e históricas? 

Qual a organização do programa, seu desenvolvimento, regras, ambiente de 

aprendizagem virtual, dinâmicas presenciais e online? 

Quais os aspectos específicos da turma em estudo, incluindo situação de conclusão geral? 

Fontes de Evidências: Pesquisa documental, Dinâmica de grupo, Questionário, 

Entrevistas. 

Pessoas envolvidas: Professor Artur Marinho, Pesquisadora, Equipe eLearning, 

Participantes 

 

B. Pessoas 

Quem são os sujeitos de aprendizagem, como eles são definidos e onde estão localizados?  

 

Fontes de Evidências: Pesquisa Documental, Entrevistas do Processo Seletivo, 

Questionário, Entrevistas semi-estruturadas e Dinâmicas de grupo. 

Pessoas envolvidas: Pesquisadora, Professor Artur Marinho, Participantes do 

programa 
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B. Motivação e Objetivo 

Por que eles aprendem, o que faz com que eles empreendam esse esforço?  

O que eles aprendem, quais são os conteúdos e resultados da aprendizagem?  

Fontes de Evidências: Pesquisa Documental, Questionário, Entrevistas semi-

estruturadas. 

Pessoas envolvidas: Pesquisadora, Participantes do programa 

 

C. Mediação por artefatos 

Como eles aprendem, quais são as ações ou processos-chaves da aprendizagem? 

A análise é estruturada em cada instância de mediação, conforme abaixo: 

 

C1. Ferramentas 

Os materiais disponíveis no ambiente virtual influenciaram o desempenho no Programa? 

De que forma isso ocorreu? 

As ferramentas de comunicação disponíveis para as interações influenciaram o 

desempenho no Programa? De que forma isso ocorreu? 

As aulas presenciais influenciaram o desempenho no Programa? De que forma isso 

ocorreu? 

As aulas virtuais influenciaram o desempenho no Programa? De que forma isso ocorreu? 

As aulas-chat influenciaram o desempenho no Programa? De que forma isso ocorreu? 

As avaliações/provas influenciaram o desempenho no Programa? De que forma isso 

ocorreu? 

O sistema de gerenciamento de aprendizagem utilizado influenciou o desempenho no 

Programa? De que forma isso ocorreu? 

Fontes de Evidências: Pesquisa Documental e Entrevistas, Arquivos de aulas-chat 

e e-mail. 

Pessoas envolvidas: Participantes do programa, tutores e assistentes 

 

C2. Regras 

Os prazos estabelecidos para a realização das atividades influenciaram nas atividades 

educacionais? De que forma isso ocorreu? 

A freqüência mínima exigida influenciou as atividades educacionais? De que forma isso 

ocorreu? 
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De que forma o desempenho mínimo exigido em cada disciplina foi percebido pelos 

participantes? Qual seu impacto na motivação? Como essa regra afetou as atividades 

educacionais? 

Fontes de Evidências: Dinâmica de grupo, Arquivos de aulas-chat e e-mail. 

Pessoas envolvidas: Pesquisadora, participantes do programa, coordenação, 

tutores e assistentes 

 

C3. Comunidade 

Houve alguma reação de seu chefe (líder) às suas atividades educacionais? Quais? De 

que forma isso ocorreu? 

Houve alguma reação de sua equipe às suas atividades educacionais? Quais? De que 

forma isso ocorreu? 

A família influenciou nas atividades educacionais? De que forma isso ocorreu? 

As relações sociais estabelecidas com outras esferas da vida cotidiana dos participantes 

(religião, política, comunidade) facilitaram as atividades educacionais?   

Qual seu impacto para a consecução da atividade educacional? 

Fontes de Evidências: Questionário, entrevistas, dinâmica de grupo 

Pessoas envolvidas: Pesquisador, Professor Artur Marinho, Participantes do 

programa 

 

C4. Divisão do Trabalho 

Os professores, professores-autores, tutores, assistentes e coordenadores influenciaram de 

alguma forma nas suas atividades e experiências educacionais? De que forma isso 

ocorreu? 

Qual é o papel de professores, professores-autores, tutores, assistência, suporte técnico e 

coordenação na mediação? 

Fontes de Evidências: Dados obtidos da Avaliação realizada pelos alunos no 

ambiente virtual e da avaliação final do curso e Entrevistas 

Pessoas envolvidas: Participantes do programa  

 

C5. Intensidade do Trabalho e Relação Estudo-Trabalho 

Durante o período do curso houve alguma mudança relacionada ao trabalho dos 

participantes (p.ex: mudança de função, local de trabalho, programa ou outra)? 

Quanto cada participante dedica de seu tempo diário ao trabalho? 
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Que tipo de benefício, de retorno, o participante obtém do seu trabalho? 

O participante obtém satisfação pessoal de seu trabalho? 

O participante sacrifica algum aspecto da sua vida pelo trabalho? Quais sacrifícios estaria 

disposto a fazer? Quais não faria? 

Qual a importância do trabalho? 

Qual a importância relativa do trabalho perante outras esferas da vida (Família, Lazer, 

Religião, Política, Comunidade)? 

Quanto cada participante dedica de seu tempo diário ao estudo? 

Fontes de Evidências: Pesquisa Documental, Questionário, Entrevistas semi-

estruturadas e Dinâmica de grupo. 

Pessoas envolvidas: Pesquisadora, Professor Artur Marinho, Participantes do 

programa 

 

D. Resultados de Aprendizagem 

O que os sujeitos de aprendizagem aprendem, quais são os conteúdos e resultados da 

aprendizagem?  

Que tipo de benefício, de retorno, o participante espera obter de sua dedicação ao estudo? 

O participante obtém satisfação pessoal de sua atividade educacional? 

O participante sacrifica algum aspecto da sua vida pelo estudo? Quais sacrifícios estaria 

disposto a fazer? Quais não faria? 

Os participantes identificaram mudanças de comportamento no trabalho durante a 

realização do curso? Se sim, que tipo de mudança?  

Os participantes identificaram mudanças na performance no trabalho enquanto estavam 

realizando o curso? Se sim, que tipo de mudança? 

Os participantes identificaram mudanças de comportamento nas relações sociais durante 

a realização do curso? Se sim, que tipo de mudança? 

Os líderes identificaram mudanças na performance no trabalho dos participantes 

enquanto estavam realizando o curso? Se sim, que tipo de mudança? 

Os líderes identificaram mudanças de comportamento dos participantes no trabalho 

durante a realização do curso? Se sim, que tipo de mudança?  

Os líderes identificaram mudanças de comportamento dos participantes nas relações 

sociais durante a realização do curso? Se sim, que tipo de mudança? 

Fontes de Evidências: Pesquisa Documental, Questionário, Entrevistas semi-

estruturadas e Dinâmica de grupo. 
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Pessoas envolvidas: Pesquisadora, Professor Artur Marinho, Participantes do 

programa 

 

III) Contrapartida da pesquisa: 

(1) Discussão das questões relacionadas ao caso do Programa de Especialização em 

Controladoria e Finanças da FIPECAFI, na banca de qualificação da dissertação de mestrado, 

na Universidade de São Paulo (2) Relatório de pesquisa e apresentação disponibilizados para 

profissionais da Odebrecht e da FIPECAFI, (3) troca de experiências com a pesquisadora, (4) 

possibilidade da utilização dos resultados obtidos em melhorias no processo de cursos online  

da FIPECAFI, (5) possibilidade de publicação do caso em congressos ou revistas das áreas 

contábil e de educação corporativa. 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS DISPONÍVEL 

NO AMBIENTE VIRTUAL 

 
Caro aluno, sua opinião é muito importante para que possamos melhorar a qualidade de 
nosso trabalho. Por este motivo, pedimos sua colaboração para responder à avaliação da 
disciplina. Os aspectos que se seguem devem receber notas de 0 a 5 de acordo com sua 
percepção de cada um deles. 
 
Gratos. 
Equipe de eLearning FIPECAFI 
 
Pergunta 1 

Aula virtual 
Exercícios
Biblioteca virtual
Livro texto

Pergunta 2 

2- Comentários (qualidade dos materiais disponíveis, relativamente ao conteúdo).

Pergunta 3 

Tempo de retorno do professor
Qualidade dos retornos
Didática

Tempo de retorno da assistência
Qualidade dos retornos

Pergunta 4

4- Comentários (qualidade da tutoria e assistência).

Pergunta 5 

Professor-autor
Conteúdo 
Carga horária 
Materiais disponibilizados
Aulas-chat
Faria outro curso on-line?
Faria outro curso com o mesmo professor-autor?

Pergunta 6

6- Comentários (qualidade da disciplina).

Pergunta 7 

Minha nota como aluno é
Consegui acompanhar satisfatoriamente a matéria

Pergunta 8

8- Comentários (auto-avaliação).

7- Auto-avaliação:

5- Qualidade da disciplina:

3- Qualidade da tutoria e assistência:
Professor-tutor:

Assistência (nesta disciplina):

1- Qualidade dos materiais disponíveis, relativamente ao conteúdo:
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ANEXO 2 – DISCIPLINAS POR MÓDULO E CARGAS HORÁRIAS 

 

Presencial Online Total
Módulo 1 Contabilidade Empresarial 6 18 24

Estatística Aplicada a Negócios 2 22 24
Fundamentos de Finanças 4 20 24
Matemática Financeira 2 18 20
Avaliação unificada do módulo 2 0 2

Carga Horária do Módulo 16 78 94
Carga Horária Acumulada 16 78 94

Módulo 2 Contabilidade Societária I 4 20 24
Direito Tributário Internacional Comparado 6 12 18

Finanças Corporativas I 4 20 24
Mercado Financeiro 4 20 24

Avaliação unificada do módulo 2 0 2
Carga Horária do Módulo 20 72 92
Carga Horária Acumulada 36 150 186

Módulo 3 Contabilidade Internacional 6 20 26
Contabilidade Societária II 4 20 24

Derivativos 2 14 16
Finanças Corporativas II 4 20 24

Finanças Internacionais 0 16 16
Avaliação unificada do módulo 2 0 2

Carga Horária do Módulo 18 90 108
Carga Horária Acumulada 54 240 294

Módulo 4 Análise de Desempenho de Empresas 6 20 26
Análise de Viabilidade Econômica de Projetos 2 24 26
Cenários Econômicos 4 12 16
Trabalho de Conclusão de Curso 16 12 28
Carga Horária do Módulo 28 68 96
Carga Horária Acumulada 82 308 390

Módulos Disciplinas
Carga Horária
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ANEXO 3 – INFORMAÇÕES PARA ACESSO AO AMBIENTE VIRTUAL 

 

 

 

Caro(a) <nome do aluno>, 
 
A equipe FIPECAFI - eLearning gostaria de lhe desejar boas-vindas.  

Você está matriculado (a) no curso de Especialização em Controladoria e Finanças e recebe 

agora os dados da sua conta para permitir seu acesso ao ambiente de aprendizagem virtual 
onde você acessará seu curso.  

Visite http://www.fipecafi.com.br. No menu lateral esquerdo, clique no link <<eLearning>> e 

depois em << área do aluno >> (canto superior direito). Selecione o idioma de sua 
preferência e clique em <<login de usuário>>. Insira os seguintes dados em seus respectivos 
campos: 

---------------------------- 

Login: <CPF do Aluno>  
Senha: <senha> 
---------------------------- 

 
Esses dados (Login e Senha) são imprescindíveis para acessar seu curso. Caso esteja 
matriculado em mais de um curso, você terá acesso a todos eles, através dos mesmos Login e 

Senha. Lembre-se que esses dados são pessoais e não devem ser revelados a ninguém. Logo 
em seu primeiro acesso, recomendamos que altere a Senha para ter mais segurança. 
 

Qualquer dúvida entre em contato conosco.  
 
Atenciosamente, 
 

 

<nome assistente de atendimento> 
E-Learning - Atendimento 
Tel.: (11) 2184-2061 
lil ia.ferreira@fipecafi.org 
 
FIPECAFI - Fundação Instituto de Pesquisas 
Contábeis, Atuariais e Financeiras 
Tel.: (11) 2184-2000 - Fax.: (11) 2184-2001 
http://www.fipecafi.org 

 

  

  

  

 

   
  

 



 

 

181 

ANEXO 4 – TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

TERMO DE CIÊNCIA 
 

Regras de Conduta – Curso de Especialização em Controladoria e Finanças 
 

 
<<ALUNO>>, <<NACION>>, <<PROFISSÃO>>, portador da cédula de identidade n.º 
<<RG>> e do CPF/MF n.º <<CPF>>, residente na <<END_ALUNO>> – CEP 
<<CEP_ALUNO>>, na cidade de <<CID_ALUNO>>, doravante denominado 
ALUNO(A), declaro estar ciente das regras de conduta abaixo, bem como das 
responsabilidades ; 

 
 

1. O curso será ministrado a distância, mediante o canal internet, adotando-se os 
seguintes procedimentos: 

 
(I) O ALUNO receberá, via e-mail ou pelo próprio site, as instruções que se 

destinam a explicar os serviços disponibilizados pela CONTRATADA para o 
desenvolvimento do curso, bem como auxiliá-lo no desenvolvimento de seus 
estudos, fornecendo-lhe dicas na utilização dos serviços, na operação da 
plataforma de aprendizagem e no suporte às dúvidas. 

 
(II) O ALUNO deverá possuir acesso aos equipamentos de informática necessários, 

com acesso à internet e compatíveis com os requisitos mínimos estabelecidos 
abaixo imprescindíveis ao desenvolvimento do curso. 

 
(III) O ALUNO receberá da CONTRATADA, mediante e-mail cadastrado, código de 

usuário e senha, que lhe darão acesso à “área do aluno” pelo período de duração 
do curso. 

 
(IV) A “área do aluno” é espaço eletrônico, inserido no site da CONTRATADA, 

destinado ao desenvolvimento do curso, a partir do qual o ALUNO terá acesso 
ao conteúdo do curso, incluindo, mas não se limitando a, aulas virtuais 
desenvolvidas pelos professores, aulas previamente agendadas que serão 
ministradas através de conversações via internet (“chats”) com os professores, 
avaliações, exercícios e atividades de aprendizagem. 

 
(V) O curso é desenvolvido por módulos seqüenciais que incluem o conteúdo das 

aulas, exercícios, avaliações e casos práticos. 
 

(VI) O ALUNO deverá freqüentar as “aulas chat” pré agendadas no(s) curso(s) em 
que estiver matriculado e também deverá realizar as atividades, avaliações e 
exercícios propostos de acordo com a sua disponibilidade de tempo e empenho, 
mas sempre respeitando o prazo máximo estabelecido para cada atividade, 
avaliação e exercício. 

 
(VII) Os exercícios, as avaliações, as atividades e as aulas permanecerão disponíveis 

para revisão pelos alunos durante todo o tempo do curso, sendo que 
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determinados itens de cada módulo permanecerão, também, disponíveis para 
impressão na biblioteca virtual de cada curso. 

 
(VIII) O CONTRATANTE terá, à sua disposição, uma equipe formada por professores 

tutores e assistentes online para esclarecimento de dúvidas e demais orientações 
via e-mail, durante o período do curso. O ALUNO deverá formalizar suas 
indagações por e-mail no período de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 
horas e a equipe terá o prazo máximo de 36 horas úteis para respondê-las, sendo 
que as indagações formuladas fora do período aqui estipulado serão consideradas 
como formuladas na primeira hora útil seguinte ao envio. 

 
(IX) Comprovado o término do curso, será emitido certificado de participação para 

aqueles que atingiram: 
- em cada disciplina conceito superior a 60% (sessenta por cento) de 
aproveitamento nas atividades de avaliações, bem como 75% (setenta e cinco por 
cento) de freqüência nas atividades obrigatórias, tais como aulas presenciais, 
aulas-chat, exercícios, testes, avaliações e atividades de interação; e 
- no curso como um todo, considerando a média de todas as disciplinas, conceito 
superior a 75% de aproveitamento nas atividades de avaliações, bem como 85% 
(oitenta e cinco por cento) de freqüência. 

 
 

2. Este curso é um curso de especialização livre e, embora respeite todas as orientações 
do MEC – Ministério da Educação – para cursos de especialização a distância, não 
terá em seu certificado a especificação da portaria do credenciamento naquele órgão. 
Desta forma, sem prejuízo de validação da especialização no mercado, o 
reconhecimento para fins acadêmicos, ou seja, docência em ensino de nível superior, 
fica prejudicada. 

 
3. Os requisitos mínimos necessários dos equipamentos de informáticas para acesso aos 

dados do curso são: 
 
Requisitos do Sistema Windows  
• Processador 400MHz ou superior (Intel ou 
compatível) 
• Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000 ou 
XP 
• 128MB de memória RAM 
• Resolução de monitor de 800x600 
(1024x768 ou maior é recomendável)  
• Placa de vídeo de 16 bits ou mais 
(recomenda-se uma placa de 24 bits)  
• Navegador (browser) Internet Explorer 6.0 
ou superior. 
• Conexão à internet com velocidade de 128 
Kbps ou superior 
• Macromedia Flash Player 7 
• Unidade de CD-ROM ou DVD 
• Placa de som, alto-falante. 

Requisitos do Sistema Macintosh  
• Processador PowerPC G3 500MHz ou 
superior 
• Mac OS X 10.2.8, 10.3.4 ou 10.4 
• 128 MB de memória RAM 
• Resolução de monitor de 800x600 

(1024x768 ou maior é 

recomendável) 

• Placa de vídeo de 16 bits ou mais 
(recomenda-se uma placa de 24 bits ) 
• Navegador (browser) Netscape 7.0, Mozilla 
ou Firefox 
• Conexão à internet com velocidade de 128 
Kbps ou superior 
• Macromedia Flash Player 7 
• Unidade de CD-ROM ou DVD 
• Placa de som, alto-falante. 

Requisitos do Sistema Linux  
• Processador 400MHz ou superior (Intel ou 
compatível) 
• Red Hat 9 superior ou similar 
• 128MB de memória RAM 
• Interface gráfica 

• Resolução de monitor de 

800x600 (1024x768 ou 

maior é recomendável) 

• Placa de vídeo de 16 bits 

ou mais (recomenda-se 

uma placa de 24 bits ) 

• Navegador (browser) Netscape 7.0, Mozilla 
ou Firefox 1.0 
• Conexão à Internet com velocidade de 128 
Kbps ou superior 
• Macromedia Flash Player 7 
• Unidade de CD-ROM ou DVD 
• Placa de som, alto-falante. 
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4. DOS DIREITOS AUTORAIS  
 

4.1 O ALUNO deverá utilizar os recursos e obras disponíveis na “área do aluno” 
estritamente para seus estudos pessoais, não podendo este, republicá-los ou reproduzi-
los em dissonância com as regras de direitos autorais e de software estipuladas nas 
Leis nº 9609/98 e nº 9610/98, e eventuais alterações, sob pena de responder, civil e 
criminalmente, por infração à propriedade intelectual, perante a CONTRATADA e 
terceiros. 

 
4.2 O ALUNO se responsabiliza por todo e qualquer prejuízo, moral e/ou material, que 

venha a causar à CONTRATADA e/ou a qualquer terceiro, incluindo, mas não se 
limitando a, condutas ilícitas relativamente a direitos autorais; danos provocados a 
qualquer equipamento da CONTRATADA, por ação ou omissão, intencional ou por 
uso inadequado; disseminação de "vírus de computador" na rede de computadores da 
CONTRATADA e condutas que, através do equipamento do O ALUNO ou utilização 
de sua senha pessoal, provoque prejuízos materiais e/ou morais à CONTRATADA 
e/ou a qualquer terceiro. 

 
4.3 Tendo em vista que os Recursos proporcionados ao ALUNO têm por finalidade 

exclusiva o adequado aproveitamento do curso, este declara sua plena ciência de que a 
CONTRATADA tem acesso irrestrito a tais recursos, independentemente do uso da 
senha pessoal do ALUNO e, inclusive, mediante utilização de softwares 
especializados. Nesse sentido, o ALUNO não só se declara ciente, mas também 
reconhece a ausência de sigilo, compreende a necessidade e autoriza expressamente o 
conhecimento pela CONTRATADA de toda a utilização que o ALUNO faz dos 
recursos colocados à sua disposição. 

 
 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

(I) Informar as instruções, nome de usuário e senha específicos a cada 
CONTRATANTE, bem como disponibilizar o material didático do(s) curso(s) 
contratado(s) na “área do aluno” do site da CONTRATADA. 

 

(II) Disponibilizar as regras, o conteúdo, a forma de avaliação, o cronograma e 
demais atividades do curso. 

 
(III) Disponibilizar as normas internas da CONTRATADA relacionadas ao curso. 

 
(IV) Disponibilizar equipe de tutoria e suporte, que são professores e assistentes 

destinados a orientar a aprendizagem do CONTRATANTE durante o período 
dos cursos, por meio de endereço eletrônico, para esclarecimento de dúvidas e 
submissão de trabalhos e avaliações. 

 
(V) Disponibilizar suporte técnico para problemas relacionados ao uso da 

plataforma, através de telefone ou e-mail de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 
18:00 horas. 
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(VI) Coordenar administrativa e academicamente os cursos. 

 
(VII) Informar ao CONTRATANTE os programas e atividades relacionados ao(s) 

curso(s) contratados. 
 

(VIII) Emitir certificado de conclusão ao CONTRATANTE que satisfizer o grau de 
aproveitamento de acordo com os critérios de avaliação estabelecidos e 
disponibilizados pela CONTRATADA. 

 
 

6. OBRIGAÇÕES DO ALUNO: 
 

(I) Respeitar as regras da CONTRATADA, tais como as normas pertinentes ao uso 
da internet, da intranet, das regras do curso e demais normas e informações 
disponibilizados no site da CONTRATADA. 

 

(II) Responder as mensagens de e-mail enviadas pela CONTRATADA. 
 

(III) Possuir acesso aos equipamentos e softwares conforme requisitos básicos 
publicados no site da CONTRATADA, com acesso à Internet, bem como possuir 
um endereço eletrônico permanente para contato. 

 
(IV) Participar de todas as atividades que compõem os cursos da CONTRATADA, 

incluindo, mas não se limitando a grupos de discussão, eventos didáticos 
programados em chats e avaliações, respeitando o cronograma estabelecido e 
devidamente publicado na Internet.  

 
(V) Não praticar qualquer ato capaz de prejudicar e/ou inviabilizar o perfeito 

funcionamento de qualquer equipamento da CONTRATADA e/ou qualquer 
recurso tecnológico por esta colocado à disposição dos alunos; 

 
(VI) Não tentar, por qualquer motivo e a qualquer tempo, invadir qualquer sistema a 

que o acesso não lhe seja permitido; 
 

(VII) Não introduzir na área do aluno quaisquer informações, dados ou sistemas que 
não tenham sido prévia e expressamente autorizados pela CONTRATADA, em 
especial no tocante a programas de computadores; 

 
(VIII) Se comprometer a agir com o máximo de prevenção possível ao conectar-se à 

rede de computadores da CONTRATADA e, em especial, ao transmitir/incluir 
qualquer informação, a fim de evitar a transmissão de "vírus de computador"; e 

 
(IX) Não utilizar os ambientes da “área do aluno” para divulgação de mensagens 

pornográficas, de preconceito em relação a sexo, raça, religião ou qualquer outra 
forma de discriminação, sendo de conhecimento pleno que a CONTRATADA 
implementará mecanismos eletrônicos de monitoramento e auditoria das 
mensagens transitadas em decorrência do curso, sem prejuízo da adoção de 
medidas cabíveis para impedir e punir eventuais infratores; 
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(X) Não divulgar o nome de usuário e a senha de acesso que lhe for conferida pela 

CONTRATADA para acesso à “área do aluno”. 
 
 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

7.1 A CONTRATADA poderá cancelar o login do ALUNO a pedido da 
CONTRATANTE. 

 
7.2 Nesta hipótese, A CONTRATADA não se responsabiliza, em nenhuma hipótese, pela 

interrupção dos serviços, bem como eventuais danos. 
 
 
 

DECLARO ESTAR CIENTE E CONCORDAR COM TODO O TERMO 
 

 
________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


