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RESUMO 

CARDOSO, Isa Mara. Andragogia em ambientes virtuais de aprendizagem. 

2006. Dissertação (Mestrado em Educação). Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais, Belo Horizonte. 

 

O objetivo da pesquisa foi o de analisar se e como a Andragogia é adotada 

em cursos de educação continuada realizados em um ambiente virtual de 

aprendizagem e em que nível tal ambiente pode favorecer ou não a formação do 

adulto em consonância com os princípios da teoria proposta por Malcolm Knowles 

para a aprendizagem de adultos. Os princípios básicos da Andragogia, a 

necessidade de aprender, o autoconceito, a experiência prévia, a prontidão, a 

orientação para aprendizagem e a motivação dos adultos aprendizes, constituíram 

as categorias de análise levadas em conta na investigação que foi realizada junto à 

Fundação Dom Cabral. Para o desenvolvimento da pesquisa adotou-se uma 

abordagem qualitativa, desenvolvida através de entrevistas semi-estruturadas, 

análise documental e observação no espaço virtual. Essa forma de observação tem 

algumas características interessantes que a diferenciam da observação tradicional, 

notadamente por não haver uma intervenção do observador no espaço e nos 

sujeitos observados, no que se revelou um diferencial para a investigação. Os 

resultados na investigação apontam que, de modo geral, os professores utilizam 

princípios básicos da Andragogia, ainda que desconheçam a teoria. Os dados 

revelam também as possibilidades de uma prática andragógica num espaço virtual, 

na cada vez mais presente educação on-line. Contudo, uma disseminação do uso 

da andragogia na formação continuada exigirá alguns esforços institucionais num 

investimento maior na formação de professores, bem como nas suas praticas, não 

só para que dominem os princípios da teoria, mas também para que sejam capazes 

de planejar e executar atividades de ensino-aprendizagem que adequadamente 

articulem tais princípios com os recursos de tecnologia disponíveis em ambientes 

virtuais de aprendizagem. 

Palavras-chaves: Andragogia, educação de adultos, educação a distância, 

educação online, ambientes virtuais, tecnologias digitais, Internet, aprendizagem, 

educação continuada. 
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ABSTRACT 

 
This dissertation aims to analyze whether and how Andragogy is adopted in 

continuous learning courses held within a virtual learning environment and up to what 

level this can enhance, or not, adult development according to the principles of the 

theory proposed by Malcolm Knowles for adult education. The basic pillars of 

Andragogy, the need to learn, self-concept, prior experience, readiness, orientation 

towards learning and the motivation of learning adults made up the categories that 

were taken into account in the investigation performed at Fundação Dom Cabral. The 

research was developed by adopting a qualitative approach made possible by semi-

structured interviews, document analysis, and virtual environment observations. This 

way of observing presents some characteristics that sets it apart from traditional 

observations, notably due to the lack of observer intervention as to the space and the 

subjects under observation, thus resulting in a differential in this investigation. 

Overall, the results of the investigation point out that professors do use the basic 

pillars of Andragogy, even though they might not know the theory that supports it. 

The data collected also shows the possibilities of andragogic practice within a virtual 

environment, in the increasingly present practice of online learning. However, 

disseminating the use of Andragogy in lifelong learning will demand institutional 

efforts towards greater investment to develop professors and its practices, not only 

so they can master theoretical principles but also to enable them to plan and execute 

teaching-learning activities that will appropriately link such principles to the 

technological resources available within virtual learning environments. 

 

Keywords: Andragogy, adult learning, online education, distance education, lifelong 

learning, virtual learning environment, internet, digital technologies, learning.  
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CAPÍTULO 1 – Um pouco de minha historia rumo ao Mestrado... 

 

A decisão de seguir um (de dois) caminhos explicativos apontados é uma 
decisão emocional e não racional. É decidir de quais pressupostos 
fundamentais queremos abrir mão.  

(Humberto Maturana) 
  

Uma trajetória de vida é pontuada por acontecimentos marcantes, uns mais, 

outros menos, que de uma forma ou de outra afetam nossas diferentes dimensões: 

pessoais, profissionais, cognitivas, afetivas e tantas outras. E nossas escolhas, 

opções, rumos e caminhos a serem trilhados são definidos a partir de experiências 

vivenciadas nas diferentes relações sociais e culturais. Desde pequena, me intrigava 

a diversidade das pessoas, dos acontecimentos e das coisas. O ser humano em si 

se configurava como uma incógnita. As oportunidades de viver em outros países, 

com culturas distintas, bem como de conviver com pessoas de diferentes 

nacionalidades, crenças, valores e ideologias, foram significativas na composição 

das diversidades e adversidades de minha vida, repleta de experiências que 

nortearam construções sociais e históricas. 

E essa gama de experiências, resultante de diferentes dinâmicas de 

processos de aprendizagem, teve um papel de extrema relevância, não só pelo fato 

de propiciar a aquisição de conhecimentos, mas também pela contribuição que cada 

uma delas deixou, por um lado, de apontar caminhos e direções até então 

desconhecidos e, por outro lado, de despertar dúvidas, curiosidades e indagações 

sobre, principalmente, as coisas que movem o ser humano. 

Interessante nunca ter direcionado meus estudos para estas questões: fiz 

Comunicação e trabalhei em diversas áreas e empresas. A oportunidade de 

trabalhar em uma instituição de ensino, um centro de desenvolvimento de executivos 

e empresas, marcou o início dessa minha caminhada. A Fundação Dom Cabral 
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oferece diferentes soluções educacionais com foco na educação e desenvolvimento 

de adultos, por meio de diferentes modalidades de cursos como MBA, 

Especialização, Mestrado, programas sob-medida, dentre outros, voltados para o 

mercado empresarial.  

A oportunidade de trabalhar com educação em ambientes virtuais de 

aprendizagem despertou um interesse por se entender melhor a multiplicidade do 

ser humano. Os desafios de ruptura que se instalam no ambiente virtual aguçaram a 

minha curiosidade de começar a buscar respostas para as questões de 

aprendizagem de adulto. O que move uma pessoa a buscar um conhecimento novo 

e, ao buscar, como ela aprende? Enfim, o que move um adulto a buscar o 

conhecimento, o que o leva à aprendizagem?  

E como é aprender a distância, usando computadores para se comunicar com 

professores e colegas? O conhecimento pode ser construído num ambiente virtual, 

com computadores fazendo a intermediação professor e aluno? 

Dentro desse contexto, as oportunidades de aproximação com o tema, tanto 

no âmbito pessoal quanto no profissional, foram muitas e o Mestrado em Educação 

mostrou ser o caminho adequado para estudá-lo com mais profundidade, definindo-o 

como meu objeto de pesquisa. Para se ter uma visão mais abrangente do tema, faz-

se necessário contextualizá-lo no momento atual da sociedade contemporânea. 

Numa visão e expectativa de desenvolvimento sustentável para o século XXI, 

deve-se considerar, dentre outros fatores, a importância dos avanços da ciência e 

tecnologia, como promoção e apoio às atividades inovadoras em diversos âmbitos 

da sociedade, um maior acesso às informações como fator essencial para a 

construção de uma sociedade mais justa e mais humana, bem como a 

implementação de processos de mudança nas esferas política, econômica, social e 



15 

 

cultural da sociedade contemporânea, em busca de novas soluções globais que 

privilegiem a educação e o desenvolvimento integrado do ser humano, em sintonia 

com a natureza e o bem estar do planeta. 

O cidadão da sociedade da informação – econômica e politicamente 

globalizada - já não tem mais a certeza de um saber atualizado e estruturado. Esta 

necessidade de atualização e aprendizagem permanente obriga as instituições a 

repensarem e, conseqüentemente, a ampliarem o leque do universo educacional, se 

abrindo para outras possibilidades e soluções mais personalizadas.  

Segundo Castells (1999), as tecnologias da informação, que se difundiram 

mundialmente a partir dos anos 70, caracterizam-se pela possibilidade de aplicação 

imediata no próprio desenvolvimento da tecnologia gerada, permitindo conectar o 

mundo em uma grande rede global. Ainda na visão do autor, “a sociedade em rede 

representa uma transformação qualitativa da experiência humana” (CASTELLS, 

1999, p. 505). 

Numa perspectiva de olhar histórico, nota-se uma convergência da 

transformação tecnológica e evolução do conhecimento humano, que provocaram 

mudanças na sociedade. Este cenário de mudanças contínuas demanda novos 

modelos de gestão que, por sua vez, propõem eficácia e flexibilidade para 

administrar, desenvolver e educar as pessoas frente a essas mudanças. 

 A educação continuada, hoje, tanto na vida profissional como na pessoal, é 

uma demanda da sociedade contemporânea. Tanto quanto a tecnologia, a condição 

humana também sofre inúmeras mudanças. Segundo Drucker (2002), pela primeira 

vez na história da humanidade um número substancial e crescente de pessoas tem 

possibilidades de fazer escolhas e terão de administrar a si próprias. A necessidade 

de aprender continuadamente é o grande desafio que se instala, não só no sentido 
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de adquirir novos conhecimentos e habilidades técnicas, mas principalmente, 

entender a real necessidade de cada conhecimento, os benefícios do aprendizado e, 

também, as conseqüências do não-aprendizado. É fundamental que se saiba não 

somente quais são as nossas aptidões, para que possamos extrair o máximo 

benefício delas, mas também que se tenha a prontidão para entender a unidade 

dentro do diverso, o diverso dentro da unidade. Saber fazer escolhas, decidir o que 

se quer e porque, revela-se significativo para que o adulto se situe nas diferentes 

dimensões de sua vida. 

Nesse contexto, o adulto necessita cada vez mais se autoconhecer para que 

possa assumir a responsabilidade de gerir sua própria vida, decidir a cada momento 

as suas opções em sintonia com seus objetivos e metas traçadas, com uma 

capacidade de discernir o que é e o que não é importante para seu 

desenvolvimento.  

Assim, a educação continuada de adultos tornou-se uma exigência não só 

para inserir-se no mercado de trabalho, mas principalmente, para nele se manter. 

Propiciar aos adultos a possibilidade de estar em constante processo de 

aprendizagem não deveria ser apenas uma opção de empresas do setor privado, 

mas, principalmente, uma busca de desenvolvimento sustentável para o cidadão da 

sociedade contemporânea. 
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CAPÍTULO 2 – O Adulto Aprendiz 

 
“No atual estado das pesquisas, ninguém ainda sabe exatamente o que 
acontece num sistema complexo como o cérebro humano quando ocorre a 
aprendizagem.” 
J.A. Scott Kelso 

 

O saber da humanidade, que é incontável, intangível e infinitamente variável, 

se agrupa e se fragmenta numa infinidade de conhecimentos prontos para serem 

usados, segundo Lévy (1995), como em um imenso reservatório, de onde as 

pessoas podem se servir. A vida não dispensa nenhum saber e, fazendo uma 

analogia ao juízo final, todos devem comparecer.  Não se pode dizer que ninguém 

sabe nada e também que ninguém sabe tudo. Cada ser humano sabe alguma coisa 

na medida de sua própria existência. Mas pode-se dizer que quanto mais se sabe, 

mais fica-se sabendo o quanto não se sabe. 

  

“O julgamento de ignorância, posto globalmente sobre um indivíduo, não é 
somente falso, é uma fonte de desprezo, de humilhação e de violência.” 
(LÉVY, 1995, p. 101). 

 

Torna-se, portanto, fundamental saber lidar com o fluxo de informações 

disponível hoje. Por mais rápido que seja para nossos olhos e ouvidos, estas 

informações, afirma Kegan (2002), competem para obter nossa atenção, nossa 

lealdade e nosso dinheiro. Elas nos exigem e reivindicam que se faça alguma coisa 

com elas, ainda que esta possibilidade não exista. Para que nossa relação com o 

fluxo de informações seja positiva, há que se ter uma certa autoridade sobre ela. 

Será que uma quantidade adicional de informação que absorvemos será capaz de 

nos dar esta autoridade, esta capacidade de selecionar? Ou apenas uma mudança 

qualitativa na complexidade de nossa mente daria essa maior autoridade? 
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Na visão de Morin (2003), a prática educacional da civilização humana 

privilegia a separação - em detrimento da ligação - e a análise - em detrimento da 

síntese, na forma de organização dos conhecimentos. Portanto, há uma 

fragmentação dos objetos entre si, descontextualizando-os e isolando-os do seu 

grupo natural. Conclui este autor que “o desenvolvimento da aptidão para 

contextualizar e globalizar os saberes torna-se um imperativo da educação.” 

(MORIN, 2003, p. 24). Torna-se relevante fazer uma tentativa de trazer para a 

prática do dia-a-dia os princípios de organização do conhecimento humano no intuito 

de buscar respostas para as questões colocadas: 

 

“Quais são os princípios que poderiam elucidar as relações de 
reciprocidade entre partes e todo, bem como reconhecer o elo natural e 
insensível que liga as coisas mais distantes e as mais diferentes? Quais 
são as maneiras de pensar que permitiriam conceber que uma mesma 
coisa pode ser causada e causadora, ajudada e ajudante, mediata e 
imediata?” (MORIN, 2003, p. 24-25) 
 

 

Para Kegan (2002), as expectativas que a sociedade contemporânea coloca 

para o adulto, por meio das diferentes literaturas de produção acadêmica e cultural, 

demandam “algo maior do que o simples comportamento, a aquisição de habilidades 

específicas ou o domínio de um determinado conhecimento”. Segundo ele, as 

demandas “são para nossas mentes, em como nós sabemos, na complexidade de 

nossa consciência.” (KEGAN, 2002, p. 5) 

Ainda que estas diferentes literaturas (acadêmicas, científicas e culturais) com 

suas teorias, identidades próprias e seus métodos de análise façam bem a sua 

parte, elas não conversam e interagem entre si. Pessoas que escrevem, ensinam e 

formatam o discurso da gestão, aparentemente não lêem outros discursos como 

aprendizagem. O especialista em literatura direcionada aos pais provavelmente não 
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lê sobre comportamento organizacional. As pessoas se desenvolvem em 

determinadas áreas, criam diferentes identidades e molduram diferentemente as 

questões que precisam ser respondidas. Mas, ainda segundo o autor, fica uma 

dúvida: para onde devemos olhar para enxergar o adulto como um todo? Um adulto 

não é só um profissional, um executivo, um pai, um cônjuge. Ele pode ser isto e 

muito mais. E, certamente, ele é um processo vivo e dinâmico de aprendizagem, em 

todos os momentos de sua vida. Ele é também um aprendiz.  

 

“Se nos últimos cem anos conseguimos reconhecer que há uma distinção 
qualitativa entre a mente de uma criança e a de um adulto, ainda nos resta 
descobrir que o adulto não é um estado final, mas uma vasta expansão 
evolucionária direcionada pelas variadas capacidades de sua mente. Se 
estendemos uma solidariedade disciplinada para as crianças, a partir de 
uma exploração analítica de sua capacidade de enfrentar os desafios dos 
diferentes currículos a elas expostos, ainda nos falta estender a mesma 
solidariedade disciplinada para as experiências dos adultos. Ainda nos resta 
olhar para o currículo da vida moderna em relação às capacidades da 
mente dos adultos.” (KEGAN, 2002, p. 5). 

 

Basicamente, a partir dos trabalhos de Piaget, Kegan (2002) utiliza a idéia dos 

princípios de organização mental1 – que se constituem a partir de uma relação entre 

o sujeito e o objeto, estendendo sua amplitude para além dos terrenos do afetivo, 

interpessoal e intrapessoal, e também o seu comprimento, para além da infância e 

adolescência: a fase adulta.  Estes princípios não dizem apenas como uma pessoa 

pensa, mas como ela constrói suas experiências, sua visão de mundo, incluindo sua 

forma de pensar, sentir e se relacionar socialmente e não o conteúdo de seus 

pensamentos, sentimentos e relações sociais. Kegan (2002) defende a idéia de que 

a missão intelectual da educação de adultos está personificada pela imagem do 

aprendiz adulto autodirecionado, e coloca algumas questões: Quais são as 
                                                
1 Os princípios de organização mental estão diretamente relacionados com a capacidade de 
organização de significados das pessoas - organizadoras ativas de suas experiências. Esta 
construção de significados tem a ver com a capacidade de construção seletiva, interpretativa e 
executiva associadas ao “eu” e ao “ego” - de cada um. “Cada princípio de organização mental é 
diferente em termos do que é o sujeito e o que é o objeto”. (KEGAN, 2002, p. 32-33). 
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demandas para que a aprendizagem autodirecionada se concretize? Consistem 

apenas em um conjunto de habilidades a serem desenvolvidas? Ou refletem algo 

como uma dimensão qualitativa de complexidade mental que, em troca, 

possibilitariam tais habilidades? 

 

2.1. Alguns conceitos e percepções sobre aprendizagem 

 
Educar é um processo complexo, dinâmico, longo e permanente de inclusão 

social, com custo elevado, baixa rentabilidade financeira e alto retorno social. E este 

é o grande desafio da sociedade contemporânea, cuja lógica de exclusão mostra-se 

enraizada em seus diferentes setores e instituições. 

 

Além de ensinar, a Educação tem outros importantes papéis, como integrar 

todas as dimensões do ser humano buscando, dentre outras coisas, transformar o 

mundo em um lugar melhor para se viver. Segundo Moran (2001), 

 

 “Educamos de verdade quando aprendemos com cada coisa, pessoa ou 
idéia que vemos, ouvimos, sentimos, tocamos, experienciamos, lemos 
compartilhamos e sonhamos; quando aprendemos em todos os espaços em 
que vivemos – na família, na escola, no trabalho, no lazer, etc. Educamos 
aprendendo a integrar em novas sínteses o real e o imaginário; o presente e 
o passado olhando para o futuro; ciência, arte e técnica; razão e 
emoção.”(MORAN, 2001, p.5) 

 

Pode-se dizer que se educar é estar em processo permanente de 

aprendizagem, onde o ser humano constrói e reconstrói, a cada dia, seu saber, seu 

conhecimento, sempre dinâmico e provisório. O saber de uma pessoa pode não 

torná-la melhor nem mais feliz. Mas, a educação, na visão de Morin (2003), “pode 

ajudar a nos tornarmos melhores, se não mais felizes, e nos ensinar a assumir a 

parte prosaica e viver a parte poética de nossas vidas”. (p.11) 

G
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O conceito de aprender tem o foco no sujeito que, através de suas ações 

interage com os outros, sejam o professor ou os aprendizes, sempre em busca de 

novos conhecimentos. Nesse contexto, o sujeito pesquisa, discute, dialoga, cria 

significados, integra, compartilha, constrói conhecimentos e desenvolve sua 

capacidade de compreender, interagir e ver, com olhares diferenciados, a realidade 

que o cerca.  

No processo de aprendizagem, o adulto deve assumir o seu papel de 

aprendiz ativo, capaz de aprender e transformar através de suas próprias ações. O 

homem é um sistema vivo e, de acordo com Maturana (1999), tudo que acontece 

com um sistema vivo surge a partir de mudanças estruturais, as quais só acontecem 

se a sua biologia permitir. 

“São estas mesmas mudanças estruturais de um sistema aprendente, que  
constituem os atos de cognição. São elas que geram um mundo ao definir 
quais as perturbações vindas do meio ambiente que desencadearão 
mudanças no sistema. Mas nem todas as perturbações do meio causam 
mudanças estruturais nos sistemas vivos e isto pode ser observado a partir 
da capacidade que temos em nosso organismo de absorver apenas 
determinados estímulos”. (MORAES, 2003: p.106) 

 
 
Pode-se concluir, então, que a cultura e o contexto onde uma pessoa vive 

influência diretamente suas estruturas e, consequentemente, tem repercussão no 

seu processo de aprendizagem. Ou seja, a aprendizagem ocorre na medida em que 

o sujeito desenvolve suas experiências. Ainda na concepção de Maturana (1999), 

para que ocorra aprendizagem é preciso haver uma comparação histórica. Caso isso 

não aconteça, haverá apenas uma adaptação ao meio. Portanto, só há 

aprendizagem quando há uma mudança de conduta em relação a um momento 

anterior. 
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Nesse contexto, a ação educativa deve ter como norte a preocupação de criar 

condições para que o aprendiz possa ampliar suas possibilidades de agir e refletir 

continuadamente no mundo que o cerca, com foco no seu desenvolvimento e 

crescimento, como ser humano.  

 

 
2.2. Andragogia: uma teoria sobre a aprendizagem de adulto 

  

O tema educação de adultos, apesar de ter sido objeto de estudo mais 

aprofundado praticamente a partir do século XX, já era uma preocupação desde os 

tempos antigos. Confúcio e Lao-Tsé, na China, os filósofos gregos Aristóteles, 

Sócrates e Platão, dentre outros, já consideravam a aprendizagem como um 

processo de indagação mental. 

Para se entender melhor o significado do termo Andragogia, seria útil uma 

explanação do termo Pedagogia. Esta palavra, derivada das palavras gregas “paid” 

= criança e “Agogus” = líder de - literalmente significa a arte e a ciência de ensinar 

crianças.  

O modelo pedagógico de educação, segundo Knowles, Holton e Swanson 

(1998), é um conjunto de crenças, uma ideologia baseada em suposições sobre 

ensino e aprendizagem, que evoluiu entre os séculos VII e XII, nas escolas religiosas 

européias, a partir do ensino de habilidades básicas para crianças e jovens. Esse 

modelo designava ao professor total responsabilidade de decisão sobre o que, como 

e quando seria ensinado, bem como se foi aprendido. Ao aluno, caberia o papel 

submisso de seguir as orientações do professor. A necessidade de aprender era 

uma suposição do referido modelo, onde os aprendizes sabiam apenas que 

precisavam aprender aquilo que o professor ensinava, se desejassem ser 
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aprovados. Não precisavam saber como o que aprenderiam seria aplicado na vida. E 

o autoconceito do aprendiz era o de uma pessoa dependente, pois este era o 

conceito que o professor lhe conferia. 

Estes pressupostos deram origem aos princípios norteadores de uma 

abordagem mais tradicional da pedagogia, que delega ao professor total 

responsabilidade para as decisões referentes ao processo de aprendizagem, ou 

seja, é um modelo de educação centrado no professor, cujas premissas acerca do 

aprendiz são de dependência em relação ao professor, assumindo um papel mais 

passivo. 

Conforme Mizukami (2003), existem diversas abordagens de Pedagogia, 

todas elas com o objetivo primeiro de dar diretrizes à ação docente, desde o ensino 

básico até a pós-graduação. 

Independente de serem intuitivas, práticas ou mesmo com referencial 

filosófico, estas abordagens pedagógicas nos revelam conceitos diferentes de 

homem, mundo, conhecimento, sociedade. 

A prática de uma abordagem mais tradicional, de um modelo mais liberal e 

conservador, centrado no professor, onde o aluno não tem autonomia está em crise 

e já é questionada até na educação infantil e de adolescentes. Baseado em memória 

oral e livro didático, o modelo tradicionalmente utilizado caracteriza-se por ter o 

professor como a fonte da informação, o que hoje já não é suficiente. Além disso, o 

professor hoje não consegue mais acompanhar o ritmo das mudanças de modo a se 

manter informado. 

A falência e inadequação da abordagem conservadora já decretada por 

diversos autores (MORAN, 2000; MIZUKAMI, 1986; MORIN, 2003; ASSMANN, 
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1998) é um convite à reflexão, sobre que abordagem pedagógica/andragógica 

deveria ser adotada para os adultos. 

Neste contexto, há que se criar uma nova mediação pedagógica para abrir 

novos caminhos de acordo com o contexto da sociedade contemporânea. 

Segundo Knowles, Holton e Swanson (1998), o termo Andragogia, conforme 

indica a literatura, foi utilizado pela primeira vez em 1831, pelo educador europeu 

Alexander Kapp, que escreveu sobre a teoria de educação proposta por Platão e na 

qual contrasta Pedagogia e Andragogia ao se defrontar com as diferenças entre 

seus alunos do diurno (crianças) e do noturno (adultos). 

A preocupação com a educação de adultos e a idéia de que adultos deveriam 

ser tratados de forma diferente na aprendizagem existe há mais de dois séculos, 

mas somente após a Primeira Grande Guerra, no início do século XX, começaram a 

surgir as primeiras contribuições sobre as características do aprendiz adulto. 

Estudos sobre a aprendizagem de adultos, que buscavam novos 

conhecimentos através da interação e a análise de experiências, começaram a 

surgir nos EUA. Influenciado pela filosofia educacional de John Dewey, em 1926, 

Edward C. Lindeman lançou “The meaning of adult education”, cuja identificação de 

cinco pressupostos-chaves sobre a educação de adultos deu uma base mais sólida 

para a nova forma de pensar que lançou as bases para o aprendizado centrado no 

aluno, a aprender fazendo, que hoje faz parte da moderna teoria da aprendizagem 

de adultos. 

1. Adultos são motivados a aprender à medida que experimentam que suas 

necessidades e interesses serão satisfeitos. Por isto, estes são os 

pontos mais apropriados para se iniciar a organização das atividades de 

aprendizagem do adulto. 
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2. A orientação de aprendizagem do adulto está centrada na vida, por isso 

as unidades apropriadas para a organização do seu programa de 

aprendizagem são suas situações de vida e não as disciplinas. 

3. A experiência é a mais rica fonte para o adulto aprender; por isso o 

centro da metodologia da educação do adulto é a análise das 

experiências. 

4. Adultos têm uma profunda necessidade de serem autodirigidos. Por isso, 

o papel do professor é engajar-se no processo de mútua investigação 

com os alunos, e não apenas transmitir-lhes seu conhecimento e depois 

avaliá-los. 

5. As diferenças individuais entre pessoas crescem com a idade; por isso, a 

educação de adultos deve considerar as diferenças de estilo, tempo, 

lugar e ritmo de aprendizagem. 

Outros pesquisadores, segundo Knowles, Holton e Swanson (1998), deram 

continuidade a este estudo entre os quais Edward L. Thorndike (The Adult Learning - 

1928/USA) e Lawrence P. Jacks (Journal of Adult Education - 1929/Inglaterra). 

Nos anos 40 do século XX, praticamente todos os elementos para se compor 

uma teoria sobre a aprendizagem de adultos haviam sido descobertos, ainda que 

como conceitos isolados. Ao longo das décadas de 40 e 50, esses mesmos 

conceitos foram não só reelaborados, mas também incorporados por diferentes 

disciplinas de ciências humanas. 

 A Psicoterapia foi uma das ciências que mais contribuíram para a Andragogia. 

Isto porque os psicoterapeutas eram voltados essencialmente para a reeducação, 

principalmente, da população adulta. 
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 Knowles, Holton e Seanson (1998) citam a Psicoterapia como uma das 

ciências que mais contribuiu para a Andragogia e os pesquisadores Sigmund Freud, 

Carl Jung, Abraham H. Maslow e Carl R. Rogers, que se destacaram nesta ciência e 

deram suporte para o desenvolvimento da Andragogia.  

Sigmund Freud, apesar de não ter formulado uma teoria específica de 

aprendizagem, muito contribuiu com seus estudos do “subconsciente e 

comportamento”. Seus conceitos sobre ansiedade, repressão, fixação, regressão, 

agressão, mecanismos de defesa, projeção e transferência (bloqueando ou 

motivando a aprendizagem) têm sido objeto de discussão na formulação de 

aprendizagem. 

Carl Jung, com sua visão holística, forneceu um grande suporte para a 

Andragogia, ao introduzir a noção da consciência possuir quatro funções, ou quatro 

maneiras de extrair informações das experiências para a internalização da 

compreensão: sensação, pensamento, emoção e intuição. 

 Abraham H. Maslow enfatizou o papel da segurança no processo de 

crescimento dos adultos com destaque para dois conjuntos de forças, um que os 

mantém na defensiva e outro que os direciona para a sua completude. “Crescemos 

para frente quando os prazeres do crescimento e ansiedades da segurança são 

maiores que as ansiedades do crescimento’’ e os prazeres da segurança.” 

(MASLOW apud KNOWLES; HOLTON; SWANSON, 1998, p. 47). 

 

“... A coisa mais peculiar é que o aprender independente seja problemático, 
porque o homem sempre e somente aprende por si mesmo... Aprender não 
é uma tarefa ou problema; é uma forma de estar no mundo. O homem 
aprende enquanto tenta alcançar objetivos e projetos que tenham algum 
significado para ele. Ele está sempre aprendendo algo. Talvez a chave para 
o problema do aprender independente esteja na frase ‘o aprendiz tem a 
necessidade e a capacidade de assumir responsabilidade pelo seu próprio 
aprender contínuo”.(JOURARD apud KNOWLES; HOLTON; SWANSON, 
1998, p. 15) 
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Carl R. Rogers, talvez o psicoterapeuta mais específico na educação de 

adultos, enfatiza que, em geral, terapia é um processo de aprendizagem. Ele 

desenvolveu dezenove proposições para a teoria da personalidade e 

comportamento, baseado no processo de terapia do adulto. Com isso, traçou um 

paralelo entre ensino centrado no estudante e a terapia centrada no cliente. Ele 

considera ainda que uma pessoa aprende significativamente ao perceber que esta 

aprendizagem está ligada à manutenção ou ampliação do seu próprio eu.  

Dentre outros, estes pesquisadores contribuíram para o desenvolvimento da 

Andragogia como ciência de aprendizagem de adultos. Scremin (2001) afirma que:  

 

“A partir de 1949, suas idéias foram sistematizadas nas publicações de 
Harry Overstreet: The Mature Mind, e, continuaram com as publicações de 
Malcolm Knowles: Informal Adult Education, em 1950, Edmund Brunner’s 
Overview of Research in Adult Education, 1954, J.R. Kidd’s: How Adults 
Learn, 1959, J.R. Gibb’s, Handbook of Adult Education in the U.S., 1960, e 
Harry L. Miller’s Teaching and Learning in Adult Education, 1964.” 
(SCREMIN, 2001, p. 44) 

 

Inicialmente, a proposta da Andragogia foi definida por Knowles em oposição 

à Pedagogia em 1970. Entretanto, com a influência de uma prática sobre a outra, 

ainda na visão de Knowles, esta dicotomia foi perdendo sentido. Posteriormente, em 

1980, na edição revisada do seu livro de 1970, Knowles se referiu à Pedagogia 

como paralela à Andragogia, e não mais como sua antítese. Isto fica claro no novo 

subtítulo da obra: “From Pedagogy to Andragogy”. 
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FIGURA 1 - A MATURAÇÃO NATURAL PARA AUTODIRECIONAMENTO COMPARADO COM A 
SUA TAXA DE CRESCIMENTO CULTURALMENTE PERMITIDA  
FONTE: Knowles, Holton e Swanson (1998, p. 63) 

 

Na FIGURA 1, Knowles mostra a variação do grau de dependência (de baixo 

a alto) de um indivíduo, contrapondo com o seu desenvolvimento cronológico. Ou 

seja, na medida em que o indivíduo amadurece, o seu grau de dependência diminui. 

Entretanto, como a sociedade permite um crescimento mais lento do que o natural, 

cria-se um “buraco” entre a necessidade de habilidade do indivíduo para o 

autodirecionamento. Ou seja, continua-se praticando a pedagogia onde a utilização 

dos princípios andragógicos responderia melhor, o que pode causar resistência à 

aprendizagem. 

No contexto brasileiro, são ainda poucas as publicações e pesquisas sobre 

aprendizagem de adulto. A Andragogia ainda é um termo pouco conhecido, haja 

vista não integrar o vocabulário do nosso idioma, não sendo encontrado nos 

dicionários da língua portuguesa (Aurélio e Houaiss). Entretanto, foi encontrada uma 

definição no Dicionário Brasileiro de Educação, Duarte (1986): 

 
UMA TEORIA DE APRENDIZAGEM DE ADULTOS: ANDRAGOGIA 

Alto 

Baixo 

Taxa natural de crescimento 

Taxa de crescimento culturalmente permitida 

Infância Adolescência 

Pedagogia 
praticada 
apropriadamente 

Andragogia 
praticada 
apropriadamente 

Pedagogia 
praticada 
inapropriadamente 
(andragogia seria 
apropriada) 

Fase adulta 
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“Andragogia: Educação de adultos. Educação contínua, de toda a vida. 
Teoria da formação permanente do homem. Há duas acepções específicas 
de andragogia:  

• Sistematização da prática da educação de adultos, assim como a 
Pedagogia está relacionada com a sistematização da educação das 
crianças. 

• Ação indireta na sociedade criando uma situação tal que apóie o 
indivíduo e lhe dê oportunidade de desenvolver sua capacidade 
autodidata.” (DUARTE, 1986, p. 12) 

 

Dentre autores brasileiros, destaque especial deve ser dado a Paulo Freire, 

com seus estudos e pesquisas sobre a alfabetização de adultos, como “Pedagogia 

do oprimido” (1983), “Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa” (1966) e sua obra “Educação como prática de liberdade” (1979). 

 

No QUADRO 1, que não necessariamente representa a visão da autora deste 

trabalho, Goecks (2005) faz uma comparação básica entre o modelo pedagógico 

que tem predominado na educação e o que se propõe no modelo andragógico.   

QUADRO 1 

COMPARAÇÃO BÁSICA DE UM MODELO PEDAGÓGICO E O ANDRAGÓGICO 

 
 

  MODELO PEDAGÓGICO MODELO ANDRAGÓGICO 

 Papel 
da 

Experiência  

A experiência daquele que aprende 
é considerada de pouca utilidade. O 
que é importante, pelo contrário, é a 
experiência do professor. 

Os adultos são portadores de uma 
experiência que os distingue das 
crianças e dos jovens. Em 
numerosas situações de formação, 
são os próprios adultos com a sua 
experiência que constituem o 
recurso mais rico para as suas 
próprias aprendizagens. 

Vontade 
de 

Aprender  

A disposição para aprender aquilo 
que o professor ensina tem como 
fundamento critérios e objetivos 
internos à lógica escolar, ou seja, a 
finalidade de obter êxito e progredir 
em termos escolares. 

Os adultos estão dispostos a iniciar 
um processo de aprendizagem 
desde que compreendam a sua 
utilidade para melhor afrontar 
problemas reais da sua vida pessoal 
e profissional. 
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Orientação 
da 

Aprendizagem  

A aprendizagem é encarada como 
um processo de conhecimento sobre 
um determinado tema. Isto significa 
que é dominante a lógica centrada 
nos conteúdos, e não nos 
problemas. 

Nos adultos a aprendizagem é 
orientada para a resolução de 
problemas e tarefas com que se 
confrontam na sua vida cotidiana (o 
que desaconselha uma lógica 
centrada nos conteúdos) 

Motivação 

A motivação para a aprendizagem é 
fundamentalmente resultado de 
estímulos externos ao sujeito, como 
é o caso das classificações 
escolares e das apreciações do 
professor. 

Os adultos são sensíveis a 
estímulos da natureza externa 
(notas, etc.), mas são os fatores de 
ordem interna que motivam o adulto 
para a aprendizagem (satisfação, 
auto-estima, qualidade de vida, etc.) 

FONTE: Goecks (2005) 

A complexidade do campo da aprendizagem de adultos é abordada na teoria 

da Andragogia, proposta por Knowles, Holton e Swanson (1998). Ela apresenta os 

princípios básicos da aprendizagem de adulto com o objetivo de permitir uma 

construção mais efetiva dos processos àqueles que os desenham e conduzem. É 

um modelo transacional que, segundo o seu autor, aborda as características da 

transação do aprendizado e não os objetivos e metas para os quais a aprendizagem 

está sendo direcionada. A força da Andragogia consiste justamente na sua 

aplicação, que pode ser utilizada nas mais diferentes situações de aprendizagem de 

adultos, no ensino superior e no desenvolvimento de recursos humanos nas 

organizações, dentre outros.  

Na medida em que o indivíduo amadurece, aumenta sua capacidade e 

necessidade de se autodirigir, de usar sua experiência no aprendizado, de 

identificar sua prontidão para aprender, organizar seu aprendizado de acordo com 

as situações reais do dia-a-dia. Mas, o que significa ser um adulto? 

Considera-se como adulto o indivíduo que tem maturidade suficiente para 

assumir a responsabilidade de seus atos perante a sociedade. Como a maturidade 

humana apresenta alguma complexidade na definição de seus limites, o conceito de 

adulto pode variar de cultura para cultura. 
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Segundo Knowles, Holton e Swanson (1998), há no mínimo quatro aspectos 

viáveis para se caracterizar um adulto. Um conceito mais elaborado, completo e 

objetivo, requer a consideração de áreas do conhecimento como a Biologia, a 

Sociologia, a Psicologia e a Jurídica. A Biologia o define como aquele que alcançou 

a idade para a reprodução, o que se dá no início da adolescência. Na esfera legal, 

jurídica, o indivíduo torna-se adulto ao atingir a idade que, segundo as leis vigentes, 

o permite votar, casar sem autorização dos pais, dirigir veículos, etc. Na esfera 

social, a vida adulta tem início ao se desempenhar determinados papéis como 

trabalhar horário integral, ser cônjuge, pai / mãe, etc. Na ótica da Psicologia, adulto 

é aquele que tem um autoconceito de ser responsável pela própria vida, ser 

autodirecionado. E a aquisição desses dois conceitos apresenta-se como a mais 

crucial. Ambos começam a ser desenvolvidos no início da adolescência e  

aumentam à medida que amadurecemos biologicamente, vamos para a escola, 

assumimos responsabilidades, trabalhamos, etc. A grande maioria das pessoas irá 

se sentir completamente autodirecionada após trabalhar horário integral, terminar os 

estudos, casar e ter filhos. 

Inicialmente, a Andragogia foi concebida por Knowles, Holton e Swanson 

(1998) com quatro princípios: o autoconceito do aprendiz, a experiência prévia, a 

prontidão para aprender e a orientação para a aprendizagem. Em 1984, ele 

incorporou à teoria a motivação como uma nova categoria. Finalmente, em 1990, a 

necessidade de saber foi inserida como um dos princípios da teoria. 

São considerados princípios básicos da Andragogia: 

• A necessidade de saber (do aprendiz) 

• O autoconceito do aprendiz (aprendizagem autodirecionada) 

• Experiência Prévia (o papel das experiências de aprendiz) 
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• Prontidão para aprender 

• Orientação para aprendizagem: solução de problemas 

• Motivação para aprender 

 

1) A necessidade de saber (do aprendiz) 

 

De acordo com Knowles, Holton e Swanson (1998), os adultos precisam 

saber “porque” precisam aprender alguma coisa, antes de começarem a aprender. 

Quando decidem a aprender algo por sua própria vontade, um volume maior de 

energia é investido tanto nos benefícios da aprendizagem bem como nas 

conseqüências negativas da não-aprendizagem. Desse modo, uma das primeiras 

tarefas que o facilitador da aprendizagem de adultos tem é a de ajudá-los a se 

conscientizarem da necessidade de aprender.  

Apesar de não ter sido testada, há uma premissa bastante aceita de que eles 

deveriam ser envolvidos no processo de planejamento colaborativo do próprio 

aprendizado, bem como compartilhar o controle das estratégias de aprendizagem, o 

que poderia tornar a aprendizagem mais efetiva. 

São consideradas três as dimensões da necessidade de saber: 

• a necessidade de saber como a aprendizagem será conduzida: 

conhecer as expectativas e desejos dos adultos, o que gera maior 

comprometimento dos mesmos. 

• que aprendizado ocorrerá: saber com antecedência o que será 

abordado, os resultados esperados e a possibilidade de escolha em 

fazer ou não o curso gera um maior comprometimento, satisfação na 

aprendizagem. 
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• porque o aprendizado é importante: saber que a aprendizagem tem 

utilidade no emprego e na carreira estimula a motivação para a mesma. 

 

Deve-se elevar o nível da consciência dos alunos para a necessidade de 

saber, de modo que percebam o gap entre onde estão agora e onde querem 

chegar. 

 

2) O autoconceito do aprendiz (aprendizagem autodirecionada) 

 

Os adultos têm um autoconceito de serem responsáveis por suas ações, 

decisões, suas próprias vidas. De acordo com Knowles, Holton e Swanson (1998), 

uma vez atingido este autoconceito, desenvolvem uma profunda necessidade 

psicológica de serem reconhecidos pelos outros como capazes de se autodirigirem. 

São resistentes a situações nas quais sentem que os outros tentam lhes impor algo. 

Este é um problema na educação de adultos: ao retornar à sala de aula, o 

adulto retorna à sua experiência prévia de escola, assumindo a posição de antes: 

sentado, braços cruzados, postura dependente e aguarda ser ensinado. Some-se a 

isto o tratamento de crianças dirigido ao adulto pelos professores e o conflito está 

armado entre o seu modelo intelectual de que aluno = dependente, passivo e a 

necessidade psicológica de ser autodirecionado. 

À medida que os educadores de adultos se conscientizam desse conflito, 

começam a criar experiências de aprendizagem com o intuito de ajudar na transição 

de “aprendiz dependente” para “aprendiz autodirecionado”. 

Pesquisas em aprendizagem de adultos já não têm dúvidas de que o adulto 

pode e se engaja em aprendizagem autodirecionada. Entretanto, ainda 
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permanecem questões: se a aprendizagem autodirecionada é uma característica de 

adulto aprendiz ou se é uma meta dos educadores de adultos para ajudá-los a se 

tornarem autodirecionados. 

Há uma certa confusão intelectual sobre o significado de aprendizagem 

autodirecionada. Knowles, Horton e Swanson (1998) consideram dois conceitos que 

prevalecem na literatura: 

1) O aprendiz se auto-ensina, ou seja, possui o controle e técnica de se 

ensinar um determinado conteúdo.  

2) O chamado aprendiz autodidata, cuja autonomia significa não só 

assumir o controle das metas e propósitos da aprendizagem, bem como 

a autoria do próprio aprendizado. Isto o leva a uma mudança interna de 

consciência, na qual o aprendiz vê o conhecimento como 

contextualizado e pode questionar o que é aprendido. 

As dimensões abordadas são relativamente independentes, embora possa 

haver uma outra sobreposição. O fato de um adulto escolher um curso com 

instrução tradicional não quer necessariamente dizer que ele não tenha autonomia. 

Nem o fato de optar por um autodesenvolvimento quer dizer que ele seja autônomo. 

A maioria dos autores considera a autonomia pessoal como a dimensão mais 

importante para a aprendizagem autodirecionada. 

Há um consenso entre a maioria dos autores de que a aprendizagem 

autodirecionada é situacional e que o papel do professor é o de se adequar ao estilo 

do aluno, conforme proposta de Grow citado por Kowles, Holton e Swanson (1998). 

Importante ressaltar que, de acordo com uma determinada situação de 

aprendizagem, o aluno pode variar do estágio no qual se encontra, portanto, cabe 
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ao professor fazer os devidos ajustes em cada situação de aprendizagem de forma 

a contemplar todos os estágios.  

 

QUADRO 2 

ESTÁGIOS DO CRESCIMENTO NA AUTONOMIA DO APRENDIZADO 

Estágio Estudante Professor Exemplos 

Estágio 1 Dependente Autoridade, 
treinador 

Ensinando com feedback imediato, 
repetição. Aula informacional. Superando 
deficiências e resistências. 

Estágio 2 Interessado Motivador, 
guia 

Inspirando aulas com discussões mais 
dirigidas. Estabelecimento de metas e 
estratégias de aprendizagem. 

Estágio 3 Envolvido Facilitador 
Discussão facilitada pelo professor que 
participa de forma igual. Seminário. 
Projetos em grupo. 

Estágio 4 Autodirecionado 
Consultor, 

delegador 

Residente/Estagiário de nível alto, 
dissertação, trabalho individual ou estudo 
em grupo autodirecionado. 

FONTE: Kowles, Holton e Swanson (1998, p. 137) 
 

 

3) Experiência Prévia (o papel das experiências de aprendiz) 

 

Ao iniciar uma atividade educacional, o adulto traz consigo experiências 

variadas, não só em quantidade, mas também de qualidades diferentes. Só o fato 

de ter vivido mais gera um maior número de experiências e isto tem conseqüências 

para o seu processo de aprendizagem. Qualquer grupo de adultos traz consigo uma 

gama maior de experiências do que um grupo de adolescentes mais velhos. Os 

adultos são mais heterogêneos em termos de experiências prévias, necessidades, 

motivação, estilos de aprendizagem, interesses e metas. Portanto, a ênfase na 

educação de adulto deve ser colocada na individualização das estratégias de 

ensino e aprendizagem. O que significa que os recursos de aprendizagem estão no 
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adulto e as técnicas que vão explorar a experiência do aprendiz são discussões de 

grupo, exercícios de simulação, atividade de solucionar problemas, estudos de 

casos e assistência em grupo de trabalho. 

Por outro lado, esse acúmulo de experiência também pode ser negativo, pois 

o adulto pode ter desenvolvido hábitos mentais, predisposições que podem levá-lo a 

não aceitar novos modelos, abordagens e novas formas de pensar. Cabe ao 

educador descobrir formas de ajudar esse aprendiz a reexaminar sua postura, bem 

como auxiliá-lo em um movimento de abrir a sua mente para novas abordagens. 

Superar as tendências naturais de resistir a um aprendizado novo que 

ameaça um esquema mental de experiências prévias é uma dificuldade real de 

alguns adultos e é um assunto abordado por alguns autores.  

Argyris, citado por Knowles, Holton e Swanson (1998), considera dois tipos 

de aprendizado, o “circuito único”, que se encaixa na experiência e valores pré-

existentes com resposta imediata, e o “circuito duplo”, que não se encaixa com as 

experiências e valores pré-existentes do aluno. Nesse caso, há a necessidade de 

mudança de modelo mental. 

Da mesma forma, Schön (2000) também considera dois processos de 

aprendizagem, o “conhecer-na-ação” que caracteriza uma resposta automática 

baseado em esquema mental já existente e a “reflexão-na-ação” que é o processo 

de refletir enquanto se aprende, de modo a detectar modelos antigos que precisam 

ser revistos. 

Definidos como uma das características básicas da aprendizagem 

organizacional, os modelos mentais, segundo Senge (1990), são idéias 

profundamente arraigadas, generalizações, ou mesmo imagens que influenciam 

nosso modo de encarar o mundo e nossas atitudes. Em outras palavras, são as 
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estruturas cognitivas que surgem a partir de experiências individuais. Para que 

ocorra uma aprendizagem mais efetiva, os adultos devem identificar seus modelos 

mentais, testá-los e aprender como mudá-los. Treinamento sensorial, meditação, 

escalas dogmáticas são exemplos de técnicas utilizadas. Uma outra razão para 

enfatizar a experiência dos aprendizes, mais delicada, está relacionada à identidade 

própria do aprendiz. A criança constrói a sua identidade a partir de definições 

externas: quem são seus pais, irmãos, irmãs, onde moram, que escola freqüentam. 

Quando crescem, vão se definindo a partir das experiências vivenciadas. Para as 

crianças, as experiências são algo que aconteceu com elas. Para os adultos, suas 

experiências são eles próprios. Na educação de adulto, qualquer situação que 

ignore a experiência de um aprendiz é percebida não apenas como a rejeição de 

sua experiência, mas de si próprio. 

 

4) Prontidão para aprender 

 

Adultos geralmente têm prontidão para aprender quando uma determinada 

situação de vida lhes cria uma necessidade de saber. 

Na visão do autor, um tipo de “prontidão para aprender” está ligado ao 

desenvolvimento de tarefas associado ao momento de um estágio para outro 

superior. A implicação crítica, aqui, é o tempo em que as duas coisas acontecem. 

Nesse sentido, quanto mais os profissionais envolvidos com educação de adultos 

procurarem entender a situação de vida e prontidão para aprender dos alunos, mais 

efetivos eles se tornarão. Como a maioria das experiências de aprendizagem é 

situacional, o aprendiz pode ter diferentes comportamentos em diferentes situações 
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de aprendizagem. Em uma dada situação, um aprendiz pode se sentir 

autodirecionado e bastante confiante e em outras, dependente e inseguro. 

Pratt, citado por Knowles, Holton e Swanson (1998), propôs um modelo que 

mostra como a situação de vida de um adulto pode afetar, não só a sua prontidão 

para aprender, mas também as experiências de aprendizagem. Direção e apoio são 

as duas dimensões básicas nas quais os adultos podem apresentar 

comportamentos diferentes de acordo com a situação de aprendizagem.  

Direção refere-se à necessidade de assistência por outra pessoa no 

processo de aprendizagem; apoio refere-se ao suporte afetivo que ela espera 

receber dos outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 - O MODELO DE PRATT DE ALTA E BAIXA DIREÇÃO E 
SUPORTE 

FONTE: Kowles, Holton e Swanson (1998, p. 146) 
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O desafio que se instala para os professores é saber reconhecer em que 

posição (quadrante) o adulto aprendiz se encontra ao iniciar uma experiência de 

aprendizagem, bem como estar atento às mudanças em suas necessidades de 

direcionamento e apoio ao longo da experiência de aprendizagem. O 

desenvolvimento dessa prontidão pode ser estimulado através de exposição a 

modelos superiores de performance, aconselhamento de carreira, exercícios de 

simulação e outros. 

 

 

5) Orientação para aprendizagem: solução de problemas 

  

 

Contrariamente às crianças e adolescentes, cuja orientação de 

aprendizagem é centrada no sujeito, os adultos têm a sua orientação para 

aprendizagem centrada na vida e sentem-se motivados a aprender algo a partir do 

momento em que percebem que o aprendizado irá ajudá-los na resolução de 

problemas, tarefas, ou lidar com situações do dia-a-dia. Aprendem novos 

conhecimentos, competências, habilidades, valores e atitudes mais efetivamente 

quando estes se aplicam às situações da vida real. Como resultado disso, a 

abordagem experiencial para a aprendizagem tornou-se enraizada na prática de 

aprendizagem de adultos. 

David Kolb, citado por Knowles, Holton e Swanson (1998), é considerado 

como um líder na prática da aprendizagem experiencial. Kolb conceituou a 

aprendizagem como o processo pelo qual o conhecimento é criado através da 

transformação da experiência, em um ciclo com os quatro passos para a 

aprendizagem experiencial, o que tem se mostrado um modelo valioso para o 



40 

 

desenho de experiências de aprendizagem de adultos. No nível macro, cursos e 

disciplinas podem ser estruturados para contemplar os quatro componentes. E no 

nível micro, estes componentes podem ser incluídos em unidades do conteúdo ou 

atividades.  

 

Experiência
 Concreta

Observações e 
Reflexões

Formação de
conceitos abstratos
e generalizações

Testes de implicações
de conceitos em
novas situações

 

FIGURA 3 - MODELO DE APRENDIZAGEM EXPERIENCIAL DE KOLB 
FONTE: Knowles, Horton e Swanson (1998, p. 147) 

 

Ainda na visão Kolb, a partir de determinadas combinações entre os 

elementos do modelo acima, são definidos quatro estilos de aprendizagem 

diferentes entre si. 

 

 

6) Motivação para aprender 

 

 

O modelo andragógico de Knowles, Holton e Swanson (1998) considera que 

o adulto tende a ser mais motivado para uma aprendizagem que irá ajudá-lo a 

resolver problemas da sua vida ou que resultará em recompensas pessoais e 
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internas. Esses motivos são pressões internas, como, por exemplo, o desejo de 

aumentar a satisfação no trabalho, a auto-estima, a qualidade de vida. O que não 

quer dizer que o adulto também não responda às motivações externas, como uma 

melhor opção de emprego, aumento de salário, promoção, etc. Mas com certeza as 

motivações internas são as mais significativas. 

Wlodowski citado por Knowles, Horton e Swanson (1998) explica, em parte, o 

porquê desta diferença, entre motivação interna e externa. Para ele, o que move um 

aprendiz adulto a se motivar para aprender é a soma de quatro (4) fatores: 

• Sucesso: quer ter sucesso na aprendizagem. 

• Vontade: quer ter a sensação de que está aprendendo aquilo que 

escolheu. 

• Valor: quer aprender aquilo que valoriza. 

• Satisfação: a aprendizagem deve ser uma experiência de prazer. 

Já a teoria da expectativa de Vroom citado por Knowles, Holton e Swanson 

(1998) como a teoria clássica da motivação de adultos no ambiente de trabalho, 

utiliza três fatores: 

• Vontade – o valor colocado no resultado; 

• Instrumentalidade – a probabilidade de que os resultados serão 

alcançados, dado que certos resultados aconteçam; 

• Expectativa – a crença que uma pessoa tem de que um determinado 

esforço levará a resultados que serão recompensadores. 

Assim, Knowles, Holton e Swanson (1998) puderam concluir que os adultos 

ficam mais motivados quando acreditam que podem aprender um novo conteúdo 

(expectativa), que a aprendizagem desse novo conteúdo ajudará a resolver 

problemas (instrumentalização) que são importantes na sua vida (vontade). 
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A FIGURA 4 ilustra e sintetiza os princípios andragógicos propostos por 

Knowles, Holton e Swanson (1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 4 - ANDRAGOGIA NA PRÁTICA 
FONTE: Knowles, Holton e Swanson (1998, p. 4) 
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CAPÍTULO 3 – Educação a Distância 
 

 

A modalidade de educação a distância2, apesar do desenvolvimento 

acelerado que experimentou nos últimos anos, não é uma atividade nova. Seu 

crescimento está intimamente relacionado à evolução dos meios de comunicação e 

tecnologia, através dos quais a informação pode ser transmitida, ao longo do 

desenvolvimento da humanidade. 

Aproximadamente até a década de 60, a educação a distância era feita por 

correspondência por meio de carta e correio, e a comunicação estabelecida era 

numa base um para um (professor ?  aluno).  

O rádio e televisão, apesar de terem sido desenvolvidas nas décadas de 20 e 

40 do século XX, só passariam a ter uso mais intenso na educação a distância a 

partir dos anos 60. 

Além do material impresso, a educação a distância começou a utilizar 

transmissões por TV, rádio, fitas de áudio e vídeo, onde a comunicação passou a 

ser feita de um para muitos. Dentre outros, podemos citar o Projeto Minerva, via 

rádio, o Telecurso 2º Grau, da Fundação Roberto Marinho, transmitido pela Rede 

Globo. O sentido da informação levada pelo rádio e a TV era de um (professor) para 

muitos (alunos). 

Já em 1990, o desenvolvimento e popularização das tecnologias de 

informação associada ao crescimento das redes possibilitou a comunicação entre 

computadores através da Internet, o que inaugurou a era digital para a educação a 

distância, propiciando inúmeras formas de comunicação, ou seja, um para um, um 

                                                
2 Educação a distância: Caracterizada pela separação entre professor e aluno, no tempo e/ou espaço, 
bem como mediada por alguma forma de tecnologia. 



44 

 

para muitos e muitos para muitos. A possibilidade de comunicação mais ágil, com o 

uso de serviços como e-mail, listas de discussão, newsgroups, áudio e vídeo 

conferência, dentre outros, propicia o desenvolvimento de soluções educacionais 

inovadoras, em ambientes virtuais. 

No livro “O que é o virtual?”, Pierre Lévy (1996) lembra com propriedade da 

não oposição entre real e virtual, apesar da confusão no uso corrente da palavra 

virtual, como se fosse a ausência de realidade, ou mesmo ilusão. 

 

“Na filosofia escolástica, é virtual o que existe em potência e não em ato. O 
virtual tende a atualizar-se, sem ter passado no entanto à concretização 
efetiva ou formal. A árvore está virtualmente presente na semente. Em 
termos rigorosamente filosóficos, o virtual não se opõe ao real mas ao 
atual: virtualidade e atualidade são apenas duas maneira de ser 
diferentes.” (LÉVY, 1996, p. 15) 

 

Nesse contexto, pode-se trazer uma associação de uma das principais 

modalidades da virtualização, que segundo Lévy (1996), é “o desprendimento do 

aqui e agora” com a potencialidade do espaço virtual, ou seja, a sua latência, aquilo 

que está pronto para agir. E é justamente nos ambientes virtuais de aprendizagem 

que a Educação Online, na Internet, se instala como possível, ou seja, o real 

latente, de portas abertas para os atores da ação educativa. 

Além do imenso potencial de armazenamento,  compartilhamento,  facilidade 

e rapidez de acesso à informação, a Internet descortina novos horizontes para a 

Educação Online, por meio dos avanços no campo digital.  Estas possibilidades 

foram rapidamente vislumbradas pelo setor privado, cujo dinamismo gera a 

necessidade de formação continuada para os seus profissionais. Nesse sentido, as 

empresas se anteciparam às instituições de ensino formais pois retomam, 

incentivam e investem em Educação Online, como forma de buscar agilidade de 
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resposta, redução de custo com deslocamento, além de um grande diferencial para 

a aprendizagem e desenvolvimento de adultos. 

Desse modo, os recursos tecnológicos do campo digital, postos à disposição 

de um novo paradigma educacional emergente proposto por Moraes (2003), 

precisam ter como metas o desenvolvimento das inúmeras possibilidades 

individuais e coletivas, cognitivas, afetivas, sociais, estéticas, espirituais e 

ambientais, por meio da utilização e experimentação das diferentes metodologias e 

espaços de aprendizagem, em um tempo não linear, para a efetivação de uma nova 

forma de aprender, onde as pessoas fazem a diferença. 

 
“Aprendemos realmente quando conseguimos transformar nossa vida em 
um processo permanente, paciente, confiante e afetuoso de aprendizagem. 
Processo permanente, porque nunca acaba. Paciente, porque os 
resultados nem sempre aparecem imediatamente e sempre se modificam. 
Confiante, porque aprendemos mais se temos uma atitude confiante, 
positiva, diante da vida, do mundo e de nós mesmos. Processo afetuoso, 
impregnado de carinho, de ternura, de compreensão, porque nos faz 
avançar muito mais.” (MORAN, 2000, p. 24). 

 

E essa nova forma de aprender, que tem a Internet como palco, para que se 

instale este processo vivo e dinâmico, está diretamente conectada com o 

desenvolvimento do ser humano, na sua incessante busca de aprofundar saberes 

específicos, vivenciar experiências, resolver problemas, refletir e compartilhar, o que 

permite um crescimento e aprendizagem transformadores e geradores de 

autonomia, por meio de ações contínuas e integradoras. 

 

“A autonomia de que falo não é mais uma liberdade absoluta, emancipada 
de qualquer dependência, mas uma autonomia que depende de seu meio 
ambiente, seja ele biológico, cultural ou social. Assim, um ser vivo, para 
salvaguardar sua autonomia, trabalha, despende energia, e deve, 
obviamente, abastecer-se de energia em seu meio, do qual depende. 
Quanto a nós, seres culturais e sociais, só podemos ser autônomos a partir 
de uma dependência original em relação à cultura, em relação a uma 
língua, em relação a um saber. A autonomia não é possível em termos 
absolutos, mas em termos relacionais e relativos. “ (MORIN, 2003, p. 118). 
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A Internet possibilita a utilização de vários recursos assíncronos3 e 

síncronos4, o que potencializa as possibilidades de diálogos, debates, comunicação, 

integração e colaboração entre pares para a construção do conhecimento, além de 

possibilitar o estabelecimento de vínculos de confiança e amizade entre os seus 

membros. Assim, podemos criar comunidades virtuais. 

 

“Uma comunidade virtual é construída sobre as afinidades de interesses de 
conhecimento, sobre projetos mútuos, em um processo de cooperação ou 
de troca, tudo isso independentemente das proximidades geográficas e das 
filiações institucionais.” (LÉVY, 1998, p. 127) 

 

No mundo virtual, não mais físico e nem geográfico, segundo Lévy, “um aqui 

e agora paradoxal, sem lugar nem tempo claramente definíveis” (LÉVY,1998, p. 

247), as comunidades virtuais de aprendizagem caracterizam-se, principalmente, 

por terem uma ação restrita e um fim específico de atender todos os seus membros, 

em seus anseios de conhecer e aprender.  

No intuito de estimular o compartilhamento de informações e a construção 

coletiva do conhecimento, as organizações investem cada vez mais na Educação 

Online5, o que ajuda a criar uma cultura de rede, para a sistematização e gestão do 

conhecimento coletivo na organização. O que os líderes das empresas deviam 

fazer, na visão de Stewart  “é conter e reter o conhecimento, para que ele se torne 

propriedade da empresa. Isso é capital estrutural. Dito de forma simples, é o 

conhecimento que não vai para casa depois do expediente”.  (STEWART, 1998, p. 

97). Diante disso, algumas empresas facilitam e incentivam o desenvolvimento de 

                                                
3 Recursos Assíncronos: são espaços fechados e/ou abertos, via web, onde cada participante acessa 
no horário e local que melhor lhe convir e deixa a sua mensagem, que será vista por todos os outros 
membros da comunidade. 
4 Recursos Síncronos: são espaços de interação, via web, abertos ou fechados onde os participantes 
interagem em tempo real, online. 
5 Educação Online: é uma modalidade de Educação a Distância, realizada através de meios 
eletrônicos, via Internet, na qual professores e alunos, ou alunos entre si, estão separados pelo 
tempo e espaço. 
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seus funcionários, nas mais diversificadas opções de educação continuada e 

corporativa, por meio do estímulo não só à geração do conhecimento, mas também 

ao seu registro, comunicação, reutilização e retenção. 

E esse conhecimento, seja tácito ou explícito, deverá ser traduzido em 

melhoria de performance para as organizações que, por sua vez, privilegiam as 

pessoas que fazem a diferença e agregam valor ao negócio da empresa. Para 

tanto, há uma expectativa de que o bom profissional tenha um perfil que identifique 

problemas e proponha soluções, que aprenda a aprender constantemente, seja 

flexível, autônomo, tenha visão crítica e reflexiva, capacidade de liderança, trabalhe 

em equipe e seja gestor de si mesmo. 

Dentre outras características, a Educação Online potencializa as 

possibilidades de formação e desenvolvimento de recursos humanos para o 

ambiente empresarial, permite a conexão de diferentes grupos em um mesmo 

projeto educacional, possibilita a personalização das estratégias de ensino-

aprendizagem, estimula o autodesenvolvimento dos alunos, flexibiliza o horário de 

acesso e a localização geográfica, além de instalar-se como um diferencial decisivo 

de competitividade, na medida em que possibilita a aplicação imediata do 

conhecimento adquirido. 

Cabe ressaltar que apesar do crescimento acelerado do número de cursos 

ofertados nessa nova modalidade de Educação Online, muitos ainda estão longe de 

conseguirem uma qualidade desejável em termos de aprendizagem. Há que se 

cuidar para que não haja apenas a transposição de conteúdo de um curso 

presencial para o ambiente virtual, sem falar na freqüente valorização de uma 

programação visual de impacto, em detrimento de uma mediação pedagógica bem 

definida, estruturada e equilibrada. 
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Para atingir bons resultados gerais, projetos de Educação Online devem ser 

idealizados e conduzidos por equipes multidisciplinares, compostas por educadores, 

especialistas da área pedagógica, andragógica, programadores visuais, analistas de 

sistemas, especialistas de conteúdos, planejadores instrucionais e, caso 

necessário, outros especialistas, de modo a garantir eficácia didática e uma 

aprendizagem prazerosa e significativa, por meio de pesquisa e experiências 

inovadoras, interações virtuais, vídeo-conferências, fóruns de discussão 

assíncronos, bibliotecas digitais, dentre outros. 

Além disso, devem fazer parte da proposta educacional de Educação Online 

itens como planejamento e divulgação antecipada das etapas do projeto, 

estratégias de aprendizagem individualizadas e colaborativas, o compartilhamento 

de conhecimentos, considerar prioritariamente o público-alvo a que se destina e as 

demandas às quais ele está submetido. Cumpre ressaltar que o lugar de destaque é 

reservado aos principais atores da ação educativa, o professor e o aprendiz, onde 

ambos vivenciam os dois lados de uma via de mão dupla: ensinar e aprender, por 

meio de uma relação dialógica, integrada e interativa, na busca inquieta do 

conhecimento, na sua provisoriedade.  

Hoje, considera-se que as iniciativas de educação continuada que obtiveram 

melhores resultados são aquelas consideradas como “blended learning”, ou seja, 

são soluções educacionais que mesclam etapas presenciais com etapas a 

distância. 
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CAPÍTULO 4 – Trajetos e espaços de investigação 
 

 

4.1.  Metodologia 
 

 

O objeto da presente investigação foi a aprendizagem de adultos em 

ambientes virtuais (Educação Online), objetivando identificar se os pressupostos da 

Andragogia são considerados pelos professores no planejamento e 

desenvolvimento de atividades de aprendizagem online até onde esses ambientes 

favorecem ou não a educação de adultos. 

Para que se pudesse alcançar o resultado pretendido na presente 

investigação foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

• Identificar se e como os professores levam em conta as manifestações 

dos alunos no tocante à sua necessidade de aprender, tanto real quanto 

simulada, de modo que eles percebam a distância entre onde estão 

agora e onde querem chegar; 

• Identificar se e como o autoconceito do aprendiz está sendo valorizado 

pelos professores, se e como estão sendo criadas experiências de 

aprendizagem com o intuito de ajudar os alunos na transição de 

aprendiz dependente para aprendiz autodirecionado; 

• Identificar se e como as experiências prévias dos alunos estão sendo 

valorizadas; isto é, se há ênfase na individualização das estratégias de 

ensino e aprendizagem; se e como são utilizadas técnicas que irão 

explorar as experiências do aprendiz, como discussões em grupo, 

estudos de caso, atividades para solucionar problemas, bem como 
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outras técnicas para romper com modelos mentais antigos e abrir a 

mente para novas abordagens, como meditação, treinamento sensorial, 

etc. 

• Identificar se e como está sendo estimulado o desenvolvimento da 

prontidão do adulto para aprender, através de tarefas associadas ao 

movimento de um estágio de desenvolvimento a outro superior, cuja 

implicação crítica é o tempo em que as duas coisas acontecem. Esta 

prontidão pode ser estimulada através da exposição a modelos 

superiores de performance, aconselhamento de carreira, exercícios de 

simulação, etc. 

• Identificar se e como a orientação para a aprendizagem está sendo 

valorizada, ou seja, os adultos sentem-se motivados a aprender alguma 

coisa quando percebem que o aprendizado os ajudará na resolução de 

problemas, tarefas e lidar com problemas do dia-a-dia. Ou seja, o 

conhecimento precisa ter uma aplicação imediata às situações da vida 

real, portanto, o contexto e a realidade do aprendiz devem ser 

considerados pelos professores; 

• Identificar se e como a motivação dos alunos é levada em conta na 

solução educacional proposta pelo curso, se há uma flexibilidade 

curricular, considerando-se os fatores que mais motivam adultos, como: 

o desejo de aumentar a satisfação no trabalho, auto-estima, qualidade 

de vida, busca de um melhor emprego, aumento de salário, promoção, 

etc. 
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Foi feita uma opção por uma abordagem qualitativa de investigação adotando 

como estratégia entrevistas, observação e análise documental, realizada junto a 

FDC. 

Desse modo, cabe ressaltar que a escolha da FDC foi intencional, 

fundamentada pela proximidade das características das soluções educacionais 

ofertadas e do público-alvo que as procura com a aprendizagem de adulto. A 

possibilidade concreta de realização desta pesquisa, por minha vinculação 

profissional com a FDC, também contribuiu para esta escolha. 

Bodgan e Biklen, citados por Lüdke e André (2003), definem cinco 

características principais da investigação qualitativa: 

a) a pesquisa qualitativa tem o contexto como sua fonte direta de dados e 

o pesquisador como seu principal instrumento, de modo que o 

pesquisador deve perceber as circunstâncias particulares em que um 

determinado objeto se insere; 

b) os dados coletados são predominantemente descritivos, ou seja, o 

material deve ser rico em descrição de situações; 

c) a preocupação com o processo é muito maior do que com os 

resultados, pois o pesquisador procura ver como o problema se 

manifesta nas atividades;  

d) a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo, porquanto o 

pesquisador não tenta confirmar hipóteses, pois as abstrações se 

confirmam a partir do exame dos dados; 

e) o significado que as pessoas apresentam das situações é vital nesta 

abordagem, de forma que o pesquisador tenta capturar a perspectiva 

dos participantes. 
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Essas características estão diretamente relacionadas com esta investigação, 

na medida em que se percebe a necessidade de aproximação maior com o 

ambiente onde se insere o objeto desta pesquisa. O levantamento de dados, junto 

aos diferentes atores, nos espaços virtuais, trouxe informações que propiciarão uma 

reflexão mais ampla sobre o assunto, além de possibilitar um mapeamento de 

possíveis dificuldades encontradas no processo de aprendizagem de adultos, bem 

como na proposição de subsídios que venham contribuir no aprimoramento de 

possibilidades para a educação integral do adulto, em ambientes virtuais.  

A abordagem qualitativa, segundo Lüdke e André, “fornece uma 

compreensão profunda de certos fenômenos sociais e reconhece a relevância dos 

aspectos subjetivos da ação social face à configuração das estruturas societais” 

(LÜDKE; ANDRÉ, 2003, p. 55). Neste sentido, e reconhecendo a importância dos 

aspectos subjetivos fornecidos pelos atores do processo, decidimos aceitar o 

desafio de nos lançar a campo, munidos das técnicas concernentes à pesquisa 

qualitativa.  

Ainda na visão de Lüdke e André (2003), vimos na pesquisa qualitativa uma 

característica que norteia esta proposta de estudo: a tentativa de captar a realidade 

dinâmica e complexa do objeto de estudo em sua realização histórica. Esta 

afirmação fundamenta o intuito de, a partir da análise de duas turmas do curso MBA 

Empresarial da FDC, identificar se os pressupostos de aprendizagem abordados na 

Andragogia estão sendo considerados pelos professores que atuam no ambiente 

virtual.  

Na perspectiva de buscar respostas para as questões colocadas para esta 

pesquisa, foram feitas entrevistas com quatro docentes que atuam como 

professores facilitadores de aprendizagem em atividades a distância. O critério de 
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seleção dos docentes foi a sua atuação em etapas a distância, ainda que a 

disciplina tenha alguma parte ou atividade presencial.  

Dentre as diferentes turmas em andamento, no ano de 2005, foram 

escolhidas, analisadas e observadas as duas que já haviam concluído as disciplinas 

com etapas a distância. 

Os critérios adotados para a escolha dos quatro professores foram os que 

tinham maior experiência e, dentre estes, os quatro que tinham mais disponibilidade 

para participar da entrevista, além de terem concordado com a observação nas 

atividades de interação com os alunos. A amostra, portanto, foi intencional e por 

disponibilidade. 

 

QUADRO 3 

PROFESSORES ENTREVISTADOS 

NOME DO PROFESSOR* DISCIPLINA 

Professora Ana 

(1) 
A 

Professora Célia 

(2) 
B 

Professora Elisa 

(3) 
C 

Professor Rui 

(4) 
D 

* Nome fictício para resguardar a identidade do entrevistado. 

FONTE: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa realizada, em 2005 

 

Os professores entrevistados, que atuam nas etapas a distância, têm uma 

faixa etária entre 32 e 40 anos, graduados em Economia, Psicologia e dois em 

Administração de Empresas, portadores de títulos de mestre em áreas bem 
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distintas: Finanças, Tecnologia, Recursos Humanos e Administração. 

Coincidentemente, antes de atuarem no programa MBA, nenhum deles teve a 

oportunidade de trabalhar com Educação Online. 

Três já exerciam a profissão como professores presenciais em outras 

instituições de ensino superior. Curiosamente, para um deles, a possibilidade de 

atuar no MBA, em 2003, foi a sua primeira experiência como docente. A partir de 

então, começou a dar aulas também no presencial. 

O levantamento de dados e informações aconteceu, inicialmente, através de 

uma análise documental do projeto político e pedagógico do curso, os planos de 

ensino das disciplinas no tocante às metodologias de aprendizagem e avaliação 

adotadas, relação docente/discente e outras informações pertinentes à pesquisa. 

Os documentos “não são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas 

surgem num determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo 

contexto” (LÜDKE; ANDRÉ, 2003, p. 39). Nesse sentido, concordamos com a 

colocação de Guba e Lincoln, ao afirmarem que “uma fonte tão repleta de 

informações sobre a natureza do contexto nunca deve ser ignorada, quaisquer que 

sejam os outros métodos de investigação escolhidos” (GUBA; LINCOLN apud 

LÜDKE; ANDRÉ, 2003, p. 39). 

Dando continuidade e justificando a adoção de técnicas concernentes à 

pesquisa qualitativa, recorremos à realização de entrevistas semi-estruturadas com 

os docentes do referido curso. O interesse em utilizar a entrevista como técnica de 

coleta de dados fundamentou-se na sua potencialidade de captar imediata e 

correntemente a informação desejada. Além de possibilitar: 

 

“correções, esclarecimentos e adaptações que a tornam sobremaneira 
eficaz na detenção de informações desejadas (...) A entrevista ganha vida 
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ao se iniciar o diálogo entre o entrevistador e o entrevistado” (LÜDKE; 
ANDRÉ, 2003, p. 34).  

 

Nesse contexto, foi feita uma opção pela entrevista semi-estruturada como 

ideal, considerando que ela se: 

 

“desenrola a partir de um esquema básico, porém não aplicado 
rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as necessárias 
adaptações” (LÜDKE; ANDRÉ, 2003, p. 34). 

 

Não foi uma opção adotar a entrevista fechada (ou estruturada) devido à sua 

rigidez, que impede que experiências sejam reveladas, pois a busca de 

comparações entre as informações obtidas dos sujeitos não seria primordial, assim 

como a opção de entrevista aberta também foi descartada, pois o interesse dessa 

pesquisa reside nas informações que os sujeitos podem oferecer sobre o objeto 

investigado. 

Como instrumento de coleta de dados, optamos ainda por uma técnica 

metodológica importante como fonte de informação em pesquisa qualitativa em 

educação, que é a observação. Ela, conforme acentua Borg, é uma técnica “para o 

estudo de comportamentos complexos” (BORG apud VIANNA, 2003, p. 9). 

Utilizada no dia-a-dia da vida das pessoas, a partir de seleções do olhar 

humano, de acordo com cada história de vida e bagagem cultural, a observação se 

aproxima de alguns aspectos da realidade, enquanto se afasta de outros. Na visão 

de Lüdke e André (2003), para se tornar um “instrumento válido e fidedigno de 

investigação científica, a observação precisa ser antes de tudo controlada e 

sistemática”, o que implica não só na delimitação do objeto de estudo, mas também 

na preparação rigorosa do observador, para que ele consiga se organizar no campo 
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observacional, por meio de “uma definição prévia de estratégias sobre o que 

observar” (VIANNA, 2003, p. 66).  

A grande vantagem da observação, de acordo com Selltiz “consiste no 

registro do comportamento no ato e no momento de sua ocorrência” (SELLTIZ apud 

VIANNA, 2003, p. 35). A opção pela observação é importante para a pesquisa não 

se desenvolver exclusivamente com dados obtidos pela entrevista, na qual muitas 

vezes o entrevistado diz aquilo que o entrevistador quer ouvir ou aquilo que 

contribui para que o entrevistador tenha uma boa imagem dele. 

Como qualquer outra metodologia, a observação tem pontos positivos e 

negativos.  Um dos pontos positivos, segundo Vianna (2003), é o fato de ela 

possibilitar a “realização de estudos com maior profundidade do conjunto dos 

indivíduos” e, mesmo que haja uma intervenção de outros fatores nos dados, como 

sociais e comportamentais, pode-se “observar mais longamente os acontecimentos 

e determinar com maior facilidade as suas tendências.” (VIANNA, 2003, p. 36-37) 

Em um meio natural (sala de aula presencial), o observador, segundo a visão 

de alguns autores como Lüdke e André (2003) e Vianna (2003), se confrontará com 

algumas desvantagens normalmente inerentes à observação. Como o presente 

estudo se deu no ambiente virtual, que tem características próprias, cumpre 

ressaltar quais foram as suas vantagens: 

• a ruptura da noção de tempo e o espaço geográfico, necessários à 

pesquisa que, no virtual, pode ser administrada pelo observador; 

• não há dependência exclusivamente da memória do observador, pois os 

dados são os próprios registros das interações; 

• no virtual, o observador não é visto, ou identificado, sequer percebido. 

Portanto, não há interferência de sua parte nos processos em 
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andamento. É dispensável a autorização dos observados para a sua 

ação.  Neste caso, a instituição responsável pelo espaço virtual deve 

dar a devida autorização; 

• o observador não precisa restringir sua reatividade (gesto, murmúrio, 

etc), uma vez que ele não é visto; 

• a presença virtual do observador não provoca interferência no grupo 

observado; 

• não há necessidade do observador lidar com suas limitações de 

cansaço, preocupações e tédio, que poderiam comprometer a 

confiabilidade dos dados observacionais; 

• o fator tempo, no virtual, é mais elástico pois o material está disponível 

para ser acessado, via Web,  a qualquer momento, de qualquer lugar; 

• os registros são textuais e podem ser acessados sempre que 

desejados, via web, desde que usados login e senha, ou mesmo 

impressos, para consultas posteriores; 

• não há o risco do observador ficar dividido entre o ato de observar e o 

de registrar, uma vez que o melhor momento para registrar dados é 

sempre ao longo de seu desenvolvimento, em sala de aula, o que pode 

comprometer a qualidade dos registros. No virtual, não há o 

comprometimento dessa qualidade, nem o risco de se perderem 

elementos significativos para os objetivos da pesquisa, devido à 

assincronicidade do ambiente virtual, que permite um registro fiel e 

cronológico de todas as atvidades. 
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Em contrapartida, se não houver o uso de webcam6 ou o uso de qualquer 

outro tipo de vídeo perdem-se registros de outras manifestações auditivas (tom de 

voz) e fisionômicas, como gestos, movimentos, expressões faciais e corporais, 

dentre outras. Isso não se registra, mas poderia ser registrado, através de utilização 

de Webcam. 

Todos os itens e situações acima relacionados puderam ser observados e 

acompanhados por mim, nas vivências e experiências com o ambiente de 

Educação Online da FDC, nos últimos anos, de 2002 até abril de 2004, como 

responsável pela especificação, desenvolvimento, acompanhamento e 

administração do referido ambiente. 

Cabe registrar que nenhuma referência foi encontrada, sequer citada, sobre a 

técnica metodológica de observação no espaço virtual, sobre um observador virtual. 

Segundo Vianna (2003), um grande problema enfrentado em observações é 

o “grau de influência que a presença do observador pode causar, modificando o 

contexto e mesmo a situação observada”. (VIANNA, 2003, p. 10). Mas isso não 

acontece na observação virtual, pois não há intervenção do observador no espaço 

observado, o que acaba sendo uma grande vantagem. 

 

 

4.2. Cenários da investigação 
 

 

Nascida no Centro de Extensão da PUC Minas, em 1976, a FDC é uma 

instituição de ensino que oferece soluções educacionais diversificadas para o 

desenvolvimento de executivos e empresas. Ao longo desses anos, ganhou vida 
                                                
6 Webcam: câmera digital, cuja utilização acoplada ao computador transmite imagens em tempo real, 
via Internet. 
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própria sempre com o foco em alianças e parcerias, não somente com empresas, 

mas também com instituições de ensino internacionais. 

Adepta de uma filosofia que consiste em trabalhar sempre com e não 

somente para as empresas, a FDC desenvolveu nos últimos 8 anos uma extensa 

experiência com Educação Online. Lançado com sucesso em 1996, o programa 

MBA Empresarial - que intercala etapas presencias com etapas a distância, é o 

resultado de pesquisas feitas pela FDC, em 1995/1996, nas grandes Universidades 

e Business Schools7 dos Estados Unidos e Europa, atendendo a uma demanda 

específica de grandes empresas parceiras, objetivando mapear os cenários, 

melhores práticas e tendências para a educação executiva.  

Desde então, a modalidade de Educação Online tem sido adotada em 

diferentes tipos de cursos, oferecidos pela instituição, levando-a a desenvolver uma 

plataforma própria de educação a distância, em 2001. Assim, ampliava as 

possibilidades de criar estratégias de aprendizagem mais personalizadas, através 

da adequação e customização de recursos tecnológicos e didáticos, bem como 

metodologias de ensino-aprendizagem direcionadas às reais necessidades das 

empresas e executivos. Numa visão de que a aplicação imediata do conhecimento 

é tão importante quanto o próprio processo de aprendizagem, a FDC estabeleceu 

parcerias com empresas, visando favorecer não só a troca de experiências, bem 

como a possibilidade de se trilharem novos caminhos.  

Ao fazer a escolha de um determinado curso de educação continuada, o 

profissional de empresa está decidido a aprender algo e, certamente, conhece as 

razões e motivações que o levaram a fazer esta escolha. De modo geral, os adultos 

sentem-se motivados a aprender algo quando acreditam que o aprendizado irá 

                                                
7 Business Schools: são instituições de ensino especializadas em Administração Empresarial, com 
foco na educação executiva.  
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ajudá-los na resolução de problemas e tarefas, ou quando percebem que o novo 

conhecimento se aplica às situações da vida real. Buscam assim melhores 

oportunidades, empregos, salários e qualidade de vida. Por outro lado, ao 

encaminhar um executivo ou outro profissional para um determinado curso, a 

empresa faz um investimento visando um retorno quase imediato, na expectativa de 

solucionar problemas já colocados, por meio de experiências significativas, do ponto 

de vista profissional.   

O perfil do público-alvo da FDC é o de quem busca uma aprendizagem 

concreta, de forma pragmática, que valorize tanto o seu conhecimento prévio 

quanto o conhecimento científico, capaz de promover a integração da teoria com a 

prática, de forma equilibrada. Este perfil se assemelha ao do aprendiz adulto, 

referenciado na teoria Andragógica. 

O curso MBA Empresarial, cujas etapas a distância são objeto de análise 

neste projeto, é composto por seis módulos presenciais de seis dias cada, 

intercalados por períodos de educação a distância, onde os alunos têm atividades 

programadas e interagem com os colegas e professores no ambiente de educação 

a distância - FDCnet. (Fig. 5) 
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FIGURA 5 - CRONOGRAMA DO CURSO MBA EMPRESARIAL 
FONTE: Fundação Dom Cabral 
 

Para cada disciplina existem três atividades a distância, cujo detalhamento 

pode ser visto no Quadro 4. 

 

QUADRO 4 

CONJUNTO DE ATIVIDADES DE UMA DISCIPLINA 

Etapas a distância 
(Salas de discussão*) Data de entrega Etapa presencial 

(24 horas/aula) 
Verificação de 
aprendizagem 

Atividade 1 Dia 10 

Atividade 2 Dia 20 

Atividade 3 Dia 30 

Aulas presenciais 
3 dias seguidos 

Conteúdo das etapas 
a distância + módulo 
presencial 

*Há uma Sala de Discussão exclusiva para cada atividade. As atividades são relatórios individuais, 
apesar das interações, discussões e elaborações serem para o grupo todo. 
FONTE: Elaborado pela autora 
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4.3.  FDCnet 
 

 

O ambiente de Educação Online da FDC, FDCnet, é um sistema de gestão 

de aprendizagem que oferece os recursos necessários para a gestão eficaz dos 

trabalhos de autodesenvolvimento a distância dos usuários dos diferentes 

programas da Fundação Dom Cabral, como MBA Empresarial, dentre outros. O 

sistema tem o objetivo de tornar disponível para a FDC uma solução educacional 

adequada a suas necessidades crescentes, com foco: 

• na valorização da atitude pedagógica,  

• no trabalho cooperativo e colaborativo,  

• na troca de informações no grupo,  

• na aprendizagem individual e coletiva,  

• nas diferentes possibilidades de interação, etc. 

O Sistema FDCnet é composto por três (3) ambientes principais:  

Área de Administração, onde todo o processo de administração e gestão 

dos programas acontece; 

Área de Trabalho, ambiente específico para o trabalho de 

autodesenvolvimento dos alunos e interação destes com os gestores.  

Ambiente Off-line de Correção de Trabalhos, ambiente específico que 

permite aos professores o recebimento dos pacotes de trabalho gerados pelo 

sistema, a avaliação dos trabalhos dos alunos de forma organizada e otimizada e o 

envio das avaliações efetuadas para o sistema deforma automática. 
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4.3.1. Área de Administração 
 

 

A área de administração é a centralizadora de todo o acervo de conteúdos, 

atividades e documentos; é onde estão disponibilizados todos os parâmetros e 

assistentes para montagem, gerenciamento e organização dos programas/turmas. 

As características específicas de cada tipo de programa podem ser aqui definidas e 

configuradas de forma dinâmica pela equipe responsável pelos bastidores. 

 

 

4.3.2. Área de Trabalho 
 

 

Na Área de Trabalho, “site de cada turma” visualizado pelo aluno e demais 

perfis, são disponibilizados os recursos para todo o desenvolvimento do usuário e 

interações deste com a turma, professores, monitores, gerentes, equipe de RH e 

todos os outros perfis usuários do programa. 

Cada área de trabalho é construída de forma dinâmica pelo monitor, 

identificando em seu cabeçalho a empresa e/ou turma que agrupa naquele espaço, 

assim como o programa. Possui variações de cores (SKINS) que podem, 

automaticamente, ser associadas a uma determinada turma, no momento de sua 

criação.  

A Área de Trabalho compreende os seguintes espaços: Página de Entrada 

(Home); O Programa; Disciplinas; Guia de Atividades; Meus resultados; Biblioteca. 
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Página de Entrada (Home):  

A “Home” é a página inicial do site de cada programa e trata cada usuário de 

forma personalizada. É o espaço primeiro que o aluno acessa, após identificação no 

Portal FDC, através da digitação de login e senha personalizados, que o próprio 

sistema envia. 

Feita a identificação, o usuário entra na Home que, além de lhe dar acesso 

aos diversos espaços de sua área de trabalho, apresenta um painel de controle de 

todas as suas atividades em andamento, pendências e avisos encaminhados pelos 

gestores. 

O Programa: 

Neste espaço, são disponibilizadas para o usuário todas as informações 

gerais sobre o programa/curso em andamento (período de realização, apresentação 

da equipe, critérios de avaliação, instruções gerais de acesso, formatação de 

matérias didáticos, etc.) A estrutura padrão deste espaço gera uma barra de menu 

lateral onde o monitor pode incluir quantas páginas forem necessárias, de acordo 

com o desenho do programa, ao seu bom desenvolvimento durante o curso; a 

equipe do programa é apresentada, assim como as instruções necessárias para 

que possa desenvolver suas atividades com sucesso. 

Disciplinas: 

Neste espaço o usuário acessa de forma agrupada os módulos, núcleos ou 

etapas, bem como as diversas disciplinas que compõem o seu curso. Cada 

disciplina com os seguintes recursos: apresentação dos professores da disciplina, 

com fotos e mini-currículos associados, ementa da disciplina, objetivos 

instrucionais, Bibliografias Básica e Complementar, Webliografia (sites sugeridos 

pelo professor),  mensagem de boas vindas dos professores.  
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Guia de Atividades: 

Este espaço constitui o coração do sistema e relaciona todas as atividades 

propostas na disciplina e que deverão ser desenvolvidas pelo usuário na etapa a 

distância. Funciona como um “guia”, que organiza e apresenta ao usuário todas as 

suas tarefas, sendo que cada uma destas poderá ter associada a ela diferentes 

recursos: 

• Descrição da atividade (conteúdo) 

• Instruções personalizadas (orientações específicas, bibliografia, links, 

etc.) 

• Salas de Discussão (Fórum): O Fórum Assíncrono é uma comunidade 

de acesso exclusivo da turma e professor, onde cada participante 

acessa na hora que melhor lhe convier e deixa sua mensagem, que 

será vista por todos. Todas as mensagens publicadas são vistas por 

todos, sempre com o registro não só do nome, hora e assinatura, mas 

também são apresentadas em ordem cronológica. Cada vez que 

alguém responde a uma mensagem, o sistema cria uma raiz vinculando-

a à mensagem que foi respondida, e assim sucessivamente. Este fórum 

possibilita um sistema de busca por nome, assunto, data de inclusão e 

mensagens lidas ou não lidas. Cada vez que alguém o acessa, o 

sistema mostra se existem novas mensagens não lidas, bem como o 

número total de mensagens já publicadas. É o espaço de interação da 

equipe envolvida, apropriado para compartilhar informações, trocar 

idéias, fazer reflexões, propício para o aprendizado coletivo e 

colaborativo. 

• Envio automático de atividades (uploads de arquivos) 
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• Visualização da avaliação do professor (com comentários) 

• Visualização de gráficos de desempenho individual e comparativos com 

a turma 

São identificadas as datas de entrega de referência (limite de prazo) para cada 

atividade, as datas de envio efetivamente realizadas pelos usuários, os trabalhos 

que estão em atraso, os trabalhos que estão em revisão de forma que o usuário 

tenha todas as informações necessárias para o seu melhor desempenho. O Guia de 

Atividades sinaliza também para o usuário a conclusão de cada uma das atividades 

(status) bem como o tipo: individual ou em grupo. Se a atividade for em grupo, o 

sistema mostra a divisão dos grupos. 

Meus resultados: 

Nesse espaço são automaticamente apresentados, pelo sistema, os 

resultados das avaliações de aprendizagem (notas/conceitos) do aluno, nas 

atividades. O espaço sendo construído ao longo do desenvolvimento do aluno e 

está diretamente associado ao Guia de Atividades da disciplina. 

Biblioteca: 

Neste espaço, o aluno encontra publicado o material didático utilizado pelos 

professores, leituras obrigatórias e complementares, bem como outras publicações 

referentes ao seu programa/turma. 

 

4.3.3. Ambiente Off-line de Correção de Trabalhos 
 

 

Este ambiente permite aos professores o recebimento dos pacotes de 

atividades gerados pelo sistema, a avaliação das atividades dos alunos de forma 
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organizada e otimizada e o envio das avaliações efetuadas para o sistema de forma 

automática. 

O grande diferencial desta aplicação está na possibilidade do professor 

trabalhar de forma desconectada da Internet, reduzindo custos e garantindo 

performance e flexibilidade para o trabalho a ser realizado pelo professor. Ao 

mesmo tempo garante o sincronismo entre o que o professor vai sendo capaz de 

avaliar e a disponibilização destas avaliações no sistema de gestão. 

Envio de pacote de trabalhos: 

O sistema gera de forma automática - em função dos parâmetros registrados 

para datas de entrega de atividades dentro do prazo, com atraso e de revisão - 

pacotes de atividades, por programa/turma que são enviados ao e-mail do professor 

responsável pela correção dos mesmos, o que também é registrado no sistema 

como um parâmetro quando se associa um professor a este programa/turma. 

Correção de trabalhos: 

Uma aplicação off-line deve ser instalada nas estações de trabalho dos 

professores. Esta aplicação é ativada quando o professor aciona o pacote de 

atividades recebido em sua caixa postal e disponibiliza para o professor uma 

interface interativa para correção das atividades, fazendo registro das avaliações 

em formato texto, assim como das notas e/ou conceitos associados ao mesmo. 

Envio das avaliações dos trabalhos: 

A aplicação off-line possui o recurso de ativação da conexão ao sistema na 

Internet que, automaticamente, envia o resultado das atividades selecionadas pelo 

professor para publicação e, automaticamente, as notas e avaliações passam a ser 

exibidas para os alunos e /ou gestores do programas/turma de acordo com o nível 

de parametrização efetuada para o mesmo. 
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CAPÍTULO 5 – Resultados e Discussão 
 

 

Após o levantamento e análise das informações coletadas com os 

professores (entrevistas) - ver quadro 3, pág. 52, bem como o resultado das 

interações entre professores e alunos no ambiente virtual de Educação Online da 

FDC, faço a opção por trazer esses resultados e discussões tomando como base as 

seis categorias de análise, defendidas para esse projeto, que são exatamente os 

seis princípios andragógicos, estabelecidos na Andragogia (Knowles, Holton e 

Swanson, 1998). 

A escolha dessas categorias de análise tem como objetivo identificar se os 

professores entrevistados reconhecem e/ou praticam ou não os princípios da 

Andragogia, independente do fato de conhecerem ou não a referida teoria. 

 

QUADRO 5 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

CATEGORIA PRINCÍPIO ANDRAGÓGICO 

Categoria 1 Necessidade de saber 

Categoria 2 Autoconceito do aprendiz 

Categoria 3 Experiência Prévia 

Categoria 4 Prontidão para aprender 

Categoria 5 Orientação para aprendizagem 

Categoria 6 Motivação para aprender 

                  

FONTE: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa realizada, em 2005 
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A Necessidade de Saber 

 

De acordo com Knowles, Holton e Swanson (1998) os adultos precisam 

saber e ter consciência do motivo pelo qual precisam aprender alguma coisa, antes 

do início do seu processo de aprendizagem.  

Este princípio, que constitui a Categoria de Análise 1, do presente estudo, foi 

considerado, por todos os professores entrevistados, como um fator relevante e 

significativo para os adultos, sempre que buscam adquirir um novo conhecimento. 

Uma ênfase maior foi dada pelos professores Ana, Elisa e Rui, na entrevista, e foi 

também percebido nas atividades online. Há um reconhecimento geral de que os 

alunos percebem onde estão, bem como onde querem chegar. No caso das 

professoras Ana e Elisa, para cada atividade proposta no ambiente virtual, foram 

expostos os objetivos de aprendizagem, o que de imediato permite ao aluno 

identificar se eles atendem ou não a sua necessidade de aprender. Nota-se também 

uma preocupação geral de todos os professores com a pertinência na formulação e 

elaboração das questões propostas, para as atividades à distância, sempre com 

uma preocupação de que uma correlação da teoria estudada com a prática do 

aluno, no dia-a-dia, seja sempre contemplada. 

Um dado interessante é que esta necessidade de saber do aluno pode ou 

não ficar ainda mais aguçada, a partir da forma como o professor interage na Sala 

de Discussão, ou seja, no Fórum. Se ele estimula e provoca o pensamento e a 

reflexão do aluno, evidencia-se um melhor direcionamento na busca do 

aprendizado, uma continuação de que o caminho escolhido foi o correto, ou, ainda, 

uma percepção das etapas já percorridas, conforme se observa nesse diálogo na 

Sala de Discussão: 



71 

 

 

“... o que queria dizer é que existem vários outros autores e teorias sobre 
motivação, que eu não citei, e que não estão referenciado no texto. Esses 
autores abordam outros aspectos que não estão no texto.” (ANA, 
professora) 

 

“... na minha resposta, analisei somente uma parte da empresa de forma 
que pudesse ser mais profunda e crítica quanto aos aspectos 
motivacionais. Não citei autor por autor, mas contextualizei as teorias e de 
que forma isso é trabalhado como motivação com os funcionários. Preciso 
confessar que o assunto é tão denso que me sentiria mais confortável para 
escrever sobre o tema se pudesse me aprofundar mais.” (MARIANA, aluna) 

 

Ao longo das interações nas Salas de Discussão, os alunos contribuem 

compartilhando com os colegas a necessidade de saber e aprender de todos, o que 

é imediatamente reforçado pela professora, convidando todos os participantes a 

refletirem sobre as questões colocadas. Este papel da Prof. Ana foi recorrente ao 

longo das atividades à distância e interações online, reforçando e estimulando uma 

reflexão dos alunos sobre a necessidade de saber e aprender, como se registra na 

resposta de um aluno, a outro colega, e a resposta da professora Ana: 

 

“... vocês são gerentes – isso não é uma liderança? Vocês não almejam um 
nível de gerência maior? O presidente da sua empresa não tem um posto 
de liderança? Vocês não poderiam, um dia, ocupar essa posição? Será que 
um de nós, levado a ocupar o cargo de presidente, não poderia se educar 
para fazer uma grande revolução nessa empresa? Vocês não acham isso 
possível?. “ (ANTÔNIO, aluno) 
 

”Muito boas suas colocações. Gostaria que todos os colegas refletissem 
sobre o que você escreveu. O caminho é este mesmo. Se vocês não 
acreditarem que podem ser líderes ou líderes melhores, quem vai 
acreditar? Obrigada pela sua contribuição.” (ANA, professora) 

 

Na sala de aula presencial tal prática nem sempre é possível, ainda que o 

professor queira utilizá-la. Há uma limitação real de tempo que a inviabiliza na 

maioria das vezes. 
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Já a professora Célia, apesar de na entrevista não reconhecer a importância 

da Categoria 1 nas interações com os alunos, na Sala de Discussão não só a 

considera, mas também a pratica, estimulando os alunos a fazerem reflexões sobre 

onde estão e onde querem chegar, participando das interações e lembrando 

sempre que cada contribuição é importante para o desenvolvimento do grupo como 

um todo. Ela estimula o pensamento crítico do aluno, disponibiliza, como anexo nas 

próprias mensagens de resposta aos alunos, textos e artigos suplementares, com o 

objetivo de ampliar a sustentação teórica e diversidade de abordagens sobre o 

assunto.  Além de provocar os alunos com diferentes questões sobre o tópico em 

questão. 

Importante citar que a necessidade de saber do aluno está, de um certo 

modo, relacionada ao sucesso do seu processo de aprendizagem, o que dá ao 

professor, ao mesmo tempo, uma percepção do grau de interesse e motivação do 

aluno. E todas estas conexões promovem uma maior interação na Sala de 

Discussão, o que leva a um estabelecimento de uma relação mais próxima e mais 

estreita numa proximidade, apesar da distância. A professora Elisa reforça na 

entrevista que provoca e faz perguntas o tempo todo, sempre com o foco na 

realidade dos alunos, correlacionando teoria e prática, o que contribui para reduzir a 

distância do ambiente virtual. 

 

“…eles expressam tanto na Sala de Discussão quanto nos trabalhos 
escritos o quanto eles cresceram, amadureceram, o quanto precisam se 
aprofundar...” (ELISA, professora) 

 

Nota-se também que a necessidade de saber e aprender do aluno, algumas 

vezes, é potencializada pela qualidade do material disponível no ambiente virtual.  

Na Educação Online o material fica disponível de fato, o que facilita o acesso dos 
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alunos a qualquer hora e lugar. Entretanto, a vontade de se aprofundar em um 

determinado conteúdo ainda esbarra no fator tempo, que é considerado tanto pela 

grande maioria dos alunos, conforme manifestam nas Salas de Discussão, quanto 

pelos professores entrevistados, como sendo muito curto. Há um consenso entre os 

professores, tanto na entrevista como no que se infere das observações das Salas 

de Discussão, que apesar do desenho do curso ser divulgado com antecedência, ou 

seja, o aluno tem acesso prévio ao cronograma e estruturação do curso, ainda 

assim eles consideram que o volume de material é grande para o tempo disponível. 

“O tempo ali é muito corrido. É muita informação, o cara tem que ler um 
livro inteiro em uma semana, depois vem uma atividade, vem outra. E 
então é muita leitura para absorver”. (ELISA, professora) 
 

Cabe também ressaltar, na percepção dos professores, que embora às vezes 

curto, o fator tempo, na Educação Online, pode acabar sendo um grande facilitador 

para o aluno, que administra seu próprio tempo, da forma que melhor lhe convém. 

Apesar de não ser objeto de consideração no modelo andragógico, a 

modalidade de Educação Online mostrou-se, no presente estudo, reconhecida tanto 

no discurso como na prática observada dos entrevistados, como um recurso 

tecnológico adequado às necessidades da educação de adultos, tendo em vista a 

facilidade do acesso virtual, que rompe com as barreiras geográficas e temporais. 

Sob este prisma tecnológico, há um consenso de que a Educação Online facilita a 

vida dos adultos, que podem continuar com as atividades do curso, mesmo em 

casa, no trabalho ou no exterior. 

Isso necessariamente não significa um facilitador no que se refere ao stress e 

tensão gerados para o aluno, no seu processo de construção do conhecimento. 

Apesar de haver um consenso geral dos professores entrevistados, a professora 

Célia ressalta que a Educação Online torna a possibilidade de se autodesenvolver e 

de estudar mais flexível. Se tem um dia mais longo de trabalho, o aluno estuda 
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menos. Ou nada. E no outro, estuda mais. Apenas não tem horário fixo, como no 

curso presencial. Mas isso não torna menos doloroso o processo de aprendizagem. 

As atividades são individuais, precisam ser feitas no prazo certo e são avaliadas. 

 

“Quem tem a expectativa de que pelo fato de você não estar numa sala de 
aula com o professor te olhando, isto torna as coisas mais fáceis, no 
sentido de menos dolorosas, menos serviço, menos trabalho para fazer, aí, 
vai se frustrar, porque vai ver que tem mais coisas ainda para fazer.” 
(CÉLIA, professora) 

 

Ao terminar uma atividade já tem outra, as demandas são muito grandes, 

como observa a professora Elisa: 

 

“Ela é constante. Ela não pára. Pára não. Eu não sei se é o meu jeito de 
olhar isto não. Eu não tenho nenhuma pesquisa para dizer a respeito, mas 
a minha experiência pessoal me diz isto e também o que eu ouvi do 
depoimento deles, é a mesma coisa.” (ELISA, professora) 

 

Outro ponto bastante observado neste estudo, que reforça ainda mais a 

necessidade de saber do aprendiz adulto, é a pressão que existe hoje, no trabalho, 

por resultados. E esta pressão acontece de um modo geral, na vida profissional e 

pessoal. 

No caso especial do adulto aqui abordado, o aluno de pós-graduação, o fato 

de não ter o ambiente físico de quatro paredes, não o liberta das pressões 

existentes. De acordo com Kegan (2002), as demandas da sociedade 

contemporânea estão presentes em todas as esferas da vida humana, social, 

familiar, profissional, econômica, afetiva, espiritual, etc. E as expectativas colocadas 

para o adulto serão todas atendidas de forma adequada, ou seja, que 

competências, conhecimentos, habilidades e autoconhecimento seriam necessários 

para responder a essas expectativas? 
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De acordo com a professora Elisa, sair do ambiente de trabalho ou da sala 

de aula nem sempre significa que o trabalho ou as atividades acabaram. As 

pessoas não conseguem se desligar por inteiro, pois as exigências, no plano 

mental, são cada vez maiores. 

Isto reforça a necessidade de entender o significado de cada novo 

conhecimento e sua aplicação no dia-a-dia. Na percepção do professor Rui, o aluno 

precisa assumir a responsabilidade pelo seu aprendizado. Ao professor, cabe o 

papel de estimular e despertar a curiosidade do aluno, trazendo-o para o contexto 

da aula da disciplina D, ajudá-los a desenvolver a capacidade analítica e tomada de 

decisão para que haja o salto de um patamar inicial, para um outro mais a frente. 

Segundo Kegan (2002), nossos olhos e ouvidos são disputados 

incessantemente pelo acelerado volume de informação, que briga e compete pela 

nossa atenção e lealdade. Cabe a nós não só escolher o que se quer, mas também 

o porque se quer. Na visão de Drucker (2000), há que se ter não só a 

responsabilidade na escolha do que se quer aprender, mas também arcar com as 

conseqüências do não aprendizado. 

Ao se considerar o ambiente virtual de aprendizagem, os professores 

entrevistados deram destaque à importância da linguagem, pois há que se ter uma 

preocupação com o que se escreve, com as frases, a pontuação, para que a 

comunicação aconteça, de forma clara e objetiva. Na opinião do professor Rui, a 

preocupação maior deve ser com o outro, ou seja, como ele vai entender o que está 

sendo escrito, sua expectativa e do grupo todo. Esse argumento fica fortalecido à 

medida que a palavra escrita fica registrada e está posta. Após a publicação de uma 

mensagem em uma Sala de Discussão, sua acessibilidade é irrestrita, não há como 

voltar atrás. 
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Todos devem utilizar a mesma linguagem e, nesse sentido, o papel do 

professor é essencial, não só para auxiliar na administração do tempo, mas 

principalmente para ajudar o aluno a se localizar no conteúdo da disciplina e trazê-

lo para o contexto do curso, o que está sendo abordado no momento. 

 

 

Autoconceito do aprendiz (aprendizagem autodirecionada) 

 

 

 Os adultos têm um autoconceito de serem responsáveis por suas próprias 

vidas e, segundo Knowles, Holton e Swanson (1998), gostam de ser reconhecidos 

como seres capazes de se autodirigirem. Entretanto, na educação de adultos este 

tem sido outro desafio, pois, ao retornarem à escola, já adultos, há uma certa 

tendência de se portarem como certos alunos dependentes e passivos, o que 

muitas vezes ainda é reforçado pela forma infantil como os professores os tratam. 

A valorização do autoconceito do aprendiz, ainda que não tenha sido 

percebida e citada por todos os entrevistados, foi praticada por todos nas interações 

com os alunos nas Salas de Discussão. 

 

“Ei José, muito bem. A idéia é esta mesma: colocar “fogo” na discussão. 
Não quero colocar minha opinião para não influenciar a resposta de vocês. 
Mas estou gostando muito do debate. Um abraço.” (ANA, professora) 

 

Na percepção do professor Rui, o autoconceito do aprendiz também está 

relacionado com a sua participação e comprometimento com as propostas do curso 

e seu próprio processo de aprendizagem. Às vezes, é preciso orientar o aluno para 

que ele faça um esforço adicional e que isto será bom para ele. Nesse sentido, o 
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ambiente virtual favorece o aluno, uma vez que o fator tempo fica sob a 

administração do próprio aluno, cabendo a ele dedicar maior ou menor parte de seu 

tempo disponível a uma ou outra atividade de seu maior interesse. Esta atitude 

reforça e valoriza o autoconceito dos alunos. 

Neste curso específico da FDC, os conteúdos de cada disciplina são pré-

definidos. Foram pesquisados e desenhados em sintonia não só com outras 

instituições estrangeiras, referências no assunto, mas também com a expectativa do 

universo empresarial. Caso haja uma expectativa do aluno em extrapolar o 

conteúdo proposto de cada disciplina, este deverá ser aprofundado em outro 

momento. Muitas vezes, o professor orienta, indica bibliografia. Outra opção, 

conforme é destacada pela maioria dos entrevistados, refere-se ao desenvolvimento 

do projeto final do curso, cujo tema é escolhido pelo aluno que terá um orientador 

especialista no referido tema. 

Houve consenso dos professores, entretanto, que destacam não só a 

qualidade do material (textos, livros, estudos de caso, etc.) mas também da 

atividades propostas, como fatores determinantes para que o processo de 

aprendizagem dos alunos seja bem sucedido no  ambiente de educação à distancia. 

 

“...quando um aluno vai buscar este curso ele já tem uma idéia do 
que ele vai aprender. Da forma mais ampla de como gerir um 
negócio. E então ele fala: eu sei que eu tenho uma deficiência em 
logística. Nunca estudei isto. E então, preciso dedicar um pouco do 
meu tempo nisso. E gestão de pessoas eu já tenho conhecimento e 
então eu não vou me dedicar tanto assim. E então eu acho que os 
alunos fazem isto sim.” (ANA, professora) 

 

Por outro lado, torna-se necessário apontar que os mesmos fatores 

determinantes de sucesso anteriormente citados podem se tornar um complicador 

para os professores na medida em que exigem planejamento prévio, elaboração de 
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conteúdos e atividades com antecedência maior, o que significa material do curso 

pronto previamente, conseqüentemente maior volume de trabalho. Some-se a isso 

o fato de que no presencial o ritmo na sala de aula é dado pelo professor, que pode 

improvisar. Ao contrário, no ambiente online o ritmo acaba sendo determinado pelo 

aluno, e não cabe improvisação. 

Há uma constante preocupação das professoras Ana e Célia em estimular o 

pensamento crítico e a reflexão do aluno. Sempre que necessário, retomam o 

conceito, refletem sobre o raciocínio do aluno, vêem a questão por outro lado e 

voltam a perguntar. Cabe ressaltar que estas atitudes estão presentes em todas as 

Salas de Discussão colocadas sempre em tempo hábil com afetividade e com uma 

abertura clara para partilha do saber entre professor e aluno. A mesma relação está 

estabelecida entre os alunos, conforme se observa, por exemplo, nas Salas de 

Discussão das disciplinas A, B e C. 

   

“Vejo que a discussão entre vocês deve ter sido realmente acalorada! O 
importante disso tudo é o processo de pensar e de dialogar sobre o tema. 
Processos esse que nos levou a trazer mais material, com as escalas e 
tentar esclarecer como poderíamos melhor identificar o grau de orientação 
da empresa para o mercado. Creio que todos aprendemos mais com esse 
debate. 
Aguardo vocês igualmente animados e questionadores em nossa sala da 
atividade 2. 
Espero que gostem dos temas! 
Um abraço.” (CÉLIA, professora) 
 

Como visto, essa professora demonstra o reconhecimento do saber dos 

alunos e os convida a continuar ativos na Sala de Discussão da próxima atividade. 

Este tipo de estratégia, utilizada principalmente pelas professoras Ana e 

Célia de modo recorrente nas Salas de Discussão reforça os princípios da 

Andragogia, pois segundo Knowles, Holton e Swanson (1998), o adulto tem a 

necessidade de ter o seu saber reconhecido. Apesar do autor não abordar em sua 



79 

 

obra a Educação Online, ela de alguma forma favorece a Andragogia, haja vista a 

Sala de Discussão se revelar um espaço para essa partilha do saber, talvez o mais 

adequado. Consequentemente, o papel do professor online deve ser o de provocar, 

estimular, convidar e auxiliar os alunos para uma participação crítica e reflexiva, o 

que valoriza o autoconceito do aprendiz. 

Outras situações foram percebidas como consenso entre os entrevistados 

que, se por lado deixam claro a impossibilidade de se dar atenção individualizada 

ao aluno com estratégias personalizadas de aprendizagem em uma sala presencial, 

já no ambiente virtual sempre atendem àqueles que expressam as suas 

necessidades. Fazer uma intervenção com o aluno que não se expressa fica difícil 

tanto no virtual quanto no presencial. O silêncio virtual ainda é um desafio para o 

professor no ambiente online, da mesma forma que os alunos que não participam 

no presencial. No online, às vezes é até mais complicada, pois esse aluno “silente” 

não pode ser visto, como o é na sala presencial. 

Uma ênfase deve aqui ser dada aos recursos assíncronos no ambiente 

virtual, que  estimulam a participação de aprendizes que não fariam perguntas ou 

intervenções no presencial. Uns por serem mais tímidos, outros com receio da 

reação dos colegas, sem contar aqueles que somente se lembram da pergunta 

após o término da aula. Outrossim, a ruptura do tempo, no recurso assíncrono, dá 

ao aprendiz o tempo necessário para o agir após o pensar, a ação após a reflexão. 

Nesse contexto, adiciona-se  mais um reforço para a valorização da prática de 

atendimentos individualizados na Educação Online. 

Segundo a professora Elisa, a capacidade de atendimento aos alunos no 

ambiente virtual fica ampliada e aprofundada, pois não há o limite de tempo da aula 

presencial para responder ou interagir com os alunos. A Sala de Discussão permite 
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uma flexibilidade de tempo, não só para o professor, mas também para o aluno, que 

podem publicar suas mensagens de acordo com sua necessidade e disponibilidade 

de tempo. Entretanto, deve-se lembrar que este atendimento ampliado e 

aprofundado implica em volume maior de trabalho para o professor. Este é um 

complicador de Educação Online – são novas relações de trabalho ao final – para 

as quais a escola muitas vezes não se antecipa. 

A expressão ou não de alguns alunos no ambiente virtual não foi objeto de 

pesquisa nesse trabalho, apesar de ter sido mencionada por todos os professores, 

ao compartilhar a percepção de que tanto no presencial quanto no virtual nem todos 

os alunos participam o tempo todo. Houve também uma constatação geral de que o 

ambiente virtual demanda mais do aluno, as exigências são maiores, pois 

independente de se estar em casa, no trabalho ou de férias, as atividades da etapa 

a distância estão colocadas no ambiente e existe um cronograma que precisa ser 

cumprido. 

Planejamento, comprometimento e autonomia são fundamentais para que 

bons resultados sejam alcançados no desenvolvimento das atividades a distância, 

para as quais Marinho (2003) considera importante: 

“Dar uma atenção especial à questão dos prazos finais para encerramento 
de determinadas atividades, disciplinas ou módulos, sem que se desrespeite 
o princípio do ritmo próprio, mas cuidando para que sobrecargas de tarefas 
de uma atividade ou disciplina não comprometam a participação em outras. 
É fundamental que ‘não se dispa um santo para vestir outro’.” (p.106) 
 
 

Este é um dificultador no ambiente virtual, pois o aluno tem que conciliar 

trabalho, estudo, família e precisa ter consciência dos seus ritmos. O exercício da 

autonomia é essencial para ele se organizar nos tempos da aprendizagem. 

O aluno está na empresa, precisa participar da Sala de Discussão, fazer e 

entregar as atividades. Esta é a etapa mais exigente e a carga mais pesada. Nesse 
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contexto, conforme mencionou o professor Rui, na Educação Online é fundamental 

entender que cada um tem o seu próprio tempo. Deve haver o comprometimento de 

todos em relação ao seu próprio ritmo e ao do grupo, para não comprometer de 

forma negativa o aprendizado do colega.  

Tudo isso, sem levar em conta o fator tempo, que é apertado, o que justifica 

a percepção dos professores de que não há disponibilidade de tempo para qualquer 

iniciativa de autodirecionamento dos alunos: 

 

“Eu acho que depois do curso sim, ele poderia até direcionar a própria 
aprendizagem do que é interesse dele. Mas enquanto ele está ali, ele tem 
nota. Ele é avaliado. Desculpa, mas ele não dá conta do tanto de coisa 
que ele tem de fazer. O cara não dá conta. Ele continua trabalhando e ao 
mesmo tempo está fazendo o MBA.  Ele faz o MBA e também trabalha. É 
um sufoco, eu acho que não passa pela cabeça de ninguém fazer outras 
coisas além disso.  É muito apertado. Então eu sempre percebo que, se 
ele direcionar essa auto-aprendizagem, além do que ele significa, o modo 
de tentar ver se realmente é mais do interesse dele, de focar naquilo que 
mais atende as necessidades dele, eu acho que isto é muito romântico.  
Não é real. Talvez seja um desejo, mas não uma realidade. (ELISA, 
professora) 

 

No que se refere ao autodirecionamento dos alunos, pode-se dizer com 

propriedade que tanto no presencial como no virtual o problema é o mesmo, pois a 

flexibilidade não é total; há um limite por conta dos próprios tempos da escola. 

Já a percepção de que a experiência de um aluno pode ser utilizada como 

objeto de aprendizagem para os outros é reconhecida por três entrevistados, ainda 

que sua prática não tenha sido unânime nas Salas de Discussão. 

Ao exercitar essa prática, o professor valoriza e reconhece a experiência 

prévia e o saber do outro, o que possibilita uma ampliação de conhecimento para 

todos os participantes da turma, ou seja, uma aprendizagem coletiva e partilha de 

saber, como pode ser observado na citação da professora abaixo, ao reconhecer 

que um aprende com o outro: 
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“Na hora de elaborar o trabalho eles são levados pela riqueza dos dados, 
pela riqueza da experiência, da troca de experiência. Nós aprendemos 
muito com a experiência desse colega. Foi muito importante para o grupo. 
Nós apontamos pontos que ele não tinha percebido. E isto foi importante 
para ele também. E então, eles sempre falam que houve este 
aprendizado.” (ANA, professora) 

 

Tal prática com certeza fica dificultada no ambiente presencial devido à 

restrição do tempo fixo da aula. 

 

Experiência Prévia 

 

 

Associada à Categoria 3, a experiência prévia é um princípio andragógico 

que vincula o amadurecimento do adulto a um crescente acúmulo de experiências 

vividas que, segundo Knowles, Holton e Swanson (1998), são mais heterogêneas, e 

vão se tornar os próprios recursos de aprendizagem dos adultos. Daí, a 

necessidade da utilização de estratégias individualizadas para que o processo de 

aprendizagem aconteça de forma mais efetiva. Outras atividades e técnicas 

também podem ser utilizadas pelos professores para explorar as experiências do 

aprendiz, bem como romper com modelos mentais antigos. 

Houve um consenso entre os entrevistados de que a experiência prévia dos 

alunos vem à tona no processo de aprendizagem de cada um, ao longo das 

interações no ambiente on-line. Nas entrevistas, todos reconhecem não só a 

importância de valorização dessas experiências, bem como a relevância no fato do 

aluno poder correlacioná-la com outras práticas e teorias, ao longo do curso, o que 

foi também observado em todas as Salas de Discussão. 
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Nelas, observa-se o cuidado dos professores em criar estratégias de 

aprendizagem diferenciadas para os alunos, diante da diversidade e 

heterogeneidade de formação e experiências do grupo. 

No caso específico dos professores Célia e Rui, nota-se uma prática contínua 

de estratégias de aprendizagens diferenciadas para garantir eficácia no 

atendimento ao aluno, bem como uma aprendizagem mais abrangente, por meio da 

disponibilização de material extra, elaborado especialmente para responder a 

determinadas questões de determinados alunos. Aqui, a ruptura do fator tempo no 

ambiente virtual potencializa a qualidade do atendimento ao aluno, pois o professor 

dispõe de mais tempo para criar estratégias diferenciadas, o que certamente 

propicia a partilha do saber. Isto evidencia a viabilidade de um atendimento mais 

individualizado no ambiente online (um ?  um), que, contudo, gera mais trabalho 

para o professor. 

Por outro lado, o professor Rui considera muito pequena a partilha do saber 

na sua disciplina, o que se justificaria, em sua percepção por vários motivos: o 

tempo é curto, o conteúdo é grande, a disciplina é árida, além de existir um 

conhecimento diversificado entre os participantes. Ou seja, aqueles que têm esta 

formação apresentam mais facilidade, ficam mais arredios, talvez por perceberem a 

heterogeneidade do grupo na referida disciplina. Nesse contexto, o professor 

reforça a importância de nivelar o grupo, conforme trecho abaixo, de sua entrevista: 

 

“E em uns três ou quatro dias aparece este desnivelamento. E você tem 
que colocar todo mundo no mesmo nível, porque senão vira um samba do 
crioulo doido. E então, neste período em que todo mundo esta falando a 
mesma linguagem, há este nivelamento. E na hora que isto acontece, que 
todo mundo está no mesmo barco, o que é que acontece? Aqueles que 
estão mais adiantados, porque para eles é mais fácil a disciplina, eles 
percebem um desnivelamento. E aí eles se retraem.” (RUI, professor) 
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O professor Rui desenvolve textos suplementares e os disponibiliza na Sala 

de Discussão, ao longo de sua interação com os alunos, sempre que percebe 

deficiência de algum conceito por algum aluno. Há uma preocupação de sua parte 

em atender com mais cuidado os alunos com maior dificuldade. Desse modo, ele 

consegue direcionar o grupo para um patamar mais homogêneo.  

Outra forma de valorizar a experiência prévia dos alunos, utilizada por esse 

professor, é abrir possibilidades para que os alunos façam qualquer tipo de 

pergunta, ou seja, ele aceita e responde quaisquer questões relativas ao tema da 

sua disciplina, ainda que sejam questões que ultrapassem o conteúdo previsto para 

o curso. É uma estratégia que permite ao aluno explorar e compartilhar suas 

dúvidas, curiosidades e experiências com os colegas e professor. 

Ainda na percepção do professor Rui, esta categoria é determinante, de 

alguma forma, na capacidade analítica e a tomada de decisão, requeridas nas 

atividades de todas as disciplinas do curso, o que dá aos alunos uma oportunidade 

crescente de aperfeiçoá-las. 

Uma outra prática do mesmo professor consiste em estratégia de 

aprendizagem onde ele não só responde e esclarece dúvidas conceituais dos 

alunos, mas também utiliza um exemplo para facilitar o entendimento sobre um 

conceito daqueles que têm mais dificuldade. Nota-se que não apenas quando o 

professor cria estratégias de aprendizagem para os alunos, mas em todo e qualquer 

tipo de interação assíncrona no ambiente virtual, um grande diferencial é o fato de 

tudo ficar registrado. O histórico completo de cada uma das interações possibilita ao 

aluno se inteirar de tudo que aconteceu na Sala de Discussão, independente do dia 

e hora em que as interações ocorreram, bem como da sua disponibilidade de 

acesso. Aqui, destaca-se outra vantagem da Sala de Discussão assíncrona, no 
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ambiente virtual que, além de fazer o registro histórico das interações, permite a 

participação de todos, ao mesmo tempo, sem causar burburinho. 

 

Outro fator considerado neste princípio andragógico, que poderia colocar a 

experiência prévia como possível entrave para a aprendizagem do aluno, seria a 

existência de modelos mentais enraizados pelos alunos. Isto pode ser facilmente 

observado na Sala de Discussão da disciplina C. 

 

“às vezes, as pessoas com formação em engenharia dizem para mim que o 
paradigma delas é outro. Que não conseguem pensar e entender aquilo que 
estou querendo que eles entendam. Eu sou formado em engenharia e não 
consigo pensar. Mas tem tanta gente formada em engenharia e que é 
professor de Marketing, pesquisador...” (CÉLIA, professora) 
 

 

Segundo a professora, às vezes é preciso fazer intervenções, orientar e 

redirecionar o aluno, ajudando-o a construir o pensamento, pois não é possível 

resolver para ele. 

 
“Se o aluno misturou tudo na cabeça, eu tenho que ir descascando, ir por 
partes até conseguir ajudá-lo a ter uma outra visão. E então é isso, eu vou 
na forma como ele entende.” (CÉLIA, professora) 

 

Nota-se, nas Salas de Discussão observadas, que a interação entre alunos, 

bem como entre aluno e professor é estimulada pelos professores ao longo das 

atividades, o que contribui para romper com a distância, estreitar os laços de 

confiança e criar certa afinidade entre os participantes do grupo.  

 

“... o meu ensino é assim, eu quero fazer parte desta coisa. E então eu não 
fico à distância da vida deles também não... A gente participa da vida deles. 
Eu mando parabéns, eu falo do filho. Procuro assunto para ficar mais 
perto...” (ELISA, professora) 
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A Educação Online, na percepção dos entrevistados, potencializa as 

possibilidades de serem criadas estratégias individualizadas para o atendimento 

das demandas mais específicas de cada um. É o caso da professora Célia, que 

reuniu dúvidas, questões colocadas por três colegas e organizou uma série de 

conceitos de diferentes autores, trechos de textos e montou uma apostila que foi 

anexada na própria Sala de Discussão para os alunos.  

Paralelo a isto, a professora ainda levanta outras questões, suposições e 

simulações sobre o tema, sempre com o objetivo de estimular os alunos a 

correlacionarem suas experiências com a teoria, para novamente, repensarem a 

sua prática. Ao contrário do ambiente presencial, esta prática ficaria facilitada no 

ambiente virtual, devido ao cumprimento do limite de tempo da aula presencial. 

Desse modo, o professor tem mais tempo para ouvir os alunos, todos que querem 

participar, independente do tanto que falam (escrevem, no caso), o que seria bem 

mais difícil no presencial. Esta partilha do saber acontece ao longo das interações 

nas Salas de Discussão, não só entre alunos, mas também entre professor e aluno, 

como foi registrado. 

 

“Profa. Célia, obrigado pela tua resposta, achei que o teu texto foi muito 
importante para sanear diversos erros de enfoque que eu estava tendo. A 
tua abordagem num contexto histórico do desenvolvimento das orientações 
clareou bastante o entendimento, e também as repostas específicas às 
minhas perguntas ajudou a compreender melhor a relação das orientações 
de marketing (e marketing societal) como processo de retenção de clientes.” 
(ANDRÉ, aluno) 

 

Outro momento, em que fica mais aparente a influência positiva da 

experiência prévia no processo de aprendizagem dos alunos, acontece na avaliação 

das atividades escritas dos professores para os alunos, como no exemplo abaixo:  
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“A vivência que o aluno trouxe nos números de páginas, este percurso 
lógico de pensamento que ele demonstrou, a forma como redigiu as 
respostas, o cuidado em se expressar...” (ELISA, professora) 

 

No que se refere aos diferentes estilos de aprendizagem dos alunos, não 

houve consenso entre os entrevistados. Os professores Ana e Rui não reconhecem 

os diferentes estilos, sendo que o primeiro diz perceber algumas diferenças sem, 

entretanto, mapeá-las, principalmente devido ao fator tempo. Já o segundo não 

reconhece e não se preocupa em “como” eles aprendem. Mas, sim, se preocupa 

com que eles aprendam. Por outro lado, as professoras Célia e Elisa percebem os 

diferentes estilos dos alunos e, conseqüentemente, adotam estratégias individuais, 

que são parte da Categoria 3, sempre com o objetivo de atender às necessidades 

específicas de alunos: alguns são muito sintéticos, outros gostam de se aprofundar, 

buscar outras vivências, fazer uma análise crítica, etc. As intervenções são sempre 

limitadas ao fator tempo e, na percepção delas, tanto no virtual quanto no 

presencial, os estilos são percebidos, apesar de ser praticamente impossível 

atender individualmente todos os alunos. Já no virtual, a capacidade de 

atendimento amplia-se e todos que se expressam são atendidos. Diferentemente do 

presencial, o espaço da Sala de Discussão permite ao professor lidar com o aluno 

real, e não com seu arquétipo. Ou seja, a comunicação é de um para um, ao 

contrário do presencial, onde esse atendimento individualizado torna-se difícil, quiçá 

impossível. 

Nesse contexto, uma ênfase maior deve ser dada às possibilidades que o 

ambiente virtual propicia ao professor, para melhor conhecer o aprendiz adulto, na 

medida em que estas interações estão registradas na Sala de Discussão. Aqui, 

descortina-se todo o registro histórico da comunicação virtual do aprendiz com seus 
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pares, incluindo o professor. Ou seja, esse registro histórico pode e deve ser 

utilizado como objeto de aprendizagem para o professor, não só no sentido de 

aprofundar o seu conhecimento sobre como o adulto aprende, mas também como 

objeto de análise e reflexão de sua prática diária. Sem contar que o registro desse 

percurso, ao longo de uma disciplina é de extrema importância para o 

autoconhecimento não só do aprendiz, mas de todo o grupo. 

 

 “Esse registro, nas aulas convencionais, é volátil, apagando-se logo ao fim 
da aula, sendo a recuperação dos fatos pedagógicos retomada a duras 
penas, acorrendo-se à memória e anotações que só podem ser feitas 
algumas horas depois. Tal grau de dificuldade leva os professores a 
desistirem de recorrer a esses dados.” (ALMEIDA, 2001, p.14). 
 
 

Ainda que o ambiente virtual não tenha sido mencionado na teoria 

andragógica, não há como negar esta vinculação dos registros do percurso histórico 

dos aprendizes aos princípios andragógicos. No outro oposto, a sala de aula 

presencial tem a sua memória comprometida. 

 

 

Prontidão para aprender 

 

 

Segundo a Andragogia, a prontidão para aprender dos adultos está 

relacionada a uma determinada situação de vida, que cria uma necessidade de 

saber. 

Atividades associadas a modelos superiores de performance são 

consideradas estímulos para o desenvolvimento dos adultos aprendizes, cuja 

implicação crítica é o fator tempo entre um estágio e outro. 
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Assim, pôde-se observar uma articulação deste princípio andragógico com o 

conjunto de atividades a distância das disciplinas do curso, objeto desta pesquisa.  

O quadro 4 (página 41) mostra a composição das atividades a distância de uma 

disciplina, com um grau crescente de dificuldade, além dos prazos de entrega já 

definidos. 

Após a etapa presencial, há uma verificação de aprendizagem escrita, 

individual, que contempla todo o conteúdo das etapas a distância e presencial. Ou 

seja, independente da valorização ou não do estímulo ao desenvolvimento da C4 

pelo professor, a própria concepção e estruturação do curso já o faz. 

Há um consenso geral sobre a relevância de se estimular o desenvolvimento 

da prontidão do aluno, o que é reforçado pela seleção criteriosa e atualizada de 

todo o material, o que na percepção dos entrevistados é fator determinante para 

que o processo de aprendizagem seja mais produtivo. 

Uma ênfase maior nesses aspectos foi colocada pelas professoras Ana e 

Elisa que destacam a seleção, atualização e qualidade do material didático, bem 

como a elaboração das questões abertas, cujo objetivo maior é despertar no aluno 

o interesse em respondê-las: 

 

“...é trazer as questões de cada pessoa, fazer com que ela faça uma 
revisão de sua realidade, do seu dia-a-dia, de poder trazer os problemas 
que está vivenciando na empresa e tentar de algum modo formular uma 
questão que irá ajudá-la a superar aquele problema.” (ANA, professora) 

 
 

Nesse contexto, é importante enfatizar que o formato digital adotado nos 

ambientes virtuais permite uma atualização constante e imediata do material 

didático, o que é mais difícil no presencial. 
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Ainda na visão das professoras Ana e Elisa, não só as atividades propostas, 

mas também as diferentes teorias e conceitos aprendidos levam o aluno a adotar 

uma postura mais crítica e reflexiva, bem como a um compartilhamento com os 

colegas, o que amplia a sua visão do conhecimento.  

Essa forma de trabalhar com os conteúdos ajuda a despertar no aprendiz 

adulto um grau maior de consciência de algumas dificuldades, as quais ele percebe 

à medida em que lê, reflete, transpõe, para o seu dia-a-dia e conhece outras 

realidades.  

Na visão de Almeida (2001), “os processos mentais só se realizam a partir de 

trabalhos com conteúdos. Assim como a consciência é sempre a consciência 

de...os processos cognitivos são sempre processos de aprendizagem de algum 

conteúdo.”(p.13). 

Isto, sim, estimula a prontidão e favorece a aprendizagem, bem como o 

alcance de novos patamares de desenvolvimento. O que pode estimular o aluno a 

compartilhar o seu conhecimento, prática ou realidade atual com outros colegas. De 

algum modo, esta Categoria 4 estaria também vinculada ao reconhecimento do 

saber do aluno, que é uma necessidade do adulto aprendiz. 

O crescimento dos alunos ao longo das atividades a distância é percebido 

claramente pelo professor Rui, que comenta na entrevista o salto que os alunos dão 

da primeira até a última atividade.  

 

“No início, há pouca análise. Há pouca tomada de decisão. E é muito 
assim, o aluno não se libera e é uma coisa impressionante. E na terceira 
atividade é fabuloso! E você percebe claramente isto. E eles mesmos 
percebem. Você não precisa nem falar.” (RUI, professor) 

 

Esta percepção é compartilhada com as professoras Ana e Elisa e, ainda que 

não tenha sido mencionada claramente pela professora Célia, há registros desses 
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saltos em suas interações com os alunos, ao longo das atividades nas salas de 

discussão. O envolvimento dos professores com os alunos ajuda-os a 

compreenderem melhor a situação de vida de cada um, suas experiências, 

expectativas, o que vai ao encontro do desenvolvimento da prontidão de cada um. 

Se alguém comenta que está passando por um momento difícil, diz a 

professora Elisa, perdeu o emprego ou está vivendo uma situação mais complicada, 

que pode comprometer o seu aproveitamento, o professor dá um suporte e 

atendimento bem específico: 

 

“Eu fiquei sabendo de um problema particular de uma pessoa, me pedindo 
um apoio, pois não estava conseguindo raciocinar, a mãe estava com 
câncer... Já aconteceram uns quatro casos também da pessoa perder a 
mãe, o pai, no processo. E aí, eu dou suporte, me coloco à disposição no 
que é que eu poderia facilitar. Discutir, à parte, o entendimento dos 
conteúdos. Como que era a maior dificuldade dela. E repassei isso para o 
professor presencial também. E os colegas davam suporte na Sala de 
Discussão.” (ELISA, professora) 

 
  

Embora possibilidades de interação, afetividade e estreitamento de laços de 

confiança não sejam inerentes aos princípios da Andragogia, de alguma forma, 

estão a ela articulados, haja vista a sala de aula online propiciar e ampliar essas 

relações, a partir do momento em que o professor consegue identificar as 

necessidades do aprendiz, no que se refere às dimensões de direcionamento e 

apoio, de acordo com sua situação de vida. Isto acontece, pois o aluno encontra um 

espaço para estabelecer esse tipo de relação com o professor. 

 Um dado interessante observado foi o vínculo entre a prontidão para 

aprender relacionada ao futuro dos alunos. Conforme citado pela professora Elisa, 

os alunos devem fazer um plano de desenvolvimento com perspectiva de futuro na 

sua disciplina, a luz dos novos conhecimentos. Há que se fazer uma reflexão sobre 

onde se quer chegar. Depois que o curso terminar, o que é que você vai fazer? Este 
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é um desafio que se vincula não só à prontidão para aprender do adulto, mas 

também, de certo modo, aos princípios andragógicos em geral, ou seja, a relevância 

da vinculação da teoria à prática. 

 

“Depois que você teve esse aprendizado, o que é que muda na sua vida? 
E então isto favorece realmente a construção de um novo saber, de um 
novo lugar, de um novo conhecimento, porque ele tem que olhar para o 
que ele era antes, o que ele aprendeu agora e o que é que ele faz com 
este novo conhecimento lá no dia-a-dia, a partir de amanhã, porque hoje 
ele obteve esse novo conhecimento e, no futuro, ele precisa aplicar.” 
(ELISA, professora) 

 

Esta é uma questão que tem sido colocada por diferentes autores, que é 

exatamente o desafio de saber fazer escolhas e administrar a si próprio. 

Drucker (2002) lembra que hoje é necessário aprender continuadamente, 

mas, principalmente, entender a necessidade de cada conhecimento, seus 

benefícios e aplicações e, também, as conseqüências do não-aprendizado. Nesse 

contexto, o papel do professor é de extrema relevância, pois, quanto maior for a sua 

interação com os alunos, mais efetiva poderá ser a sua intervenção no sentido de 

auxiliá-los na direção e apoio adequados, de acordo com a situação de vida de 

cada participante. Pode-se dizer, então, que a Educação Online facilita o exercício 

desse papel. 

 

Orientação para aprendizagem 

 

 

Os adultos aprendizes têm a sua orientação para aprendizagem centrada na 

vida e, segundo o autor, sentem-se motivados para aprender ao perceberem que o 

aprendizado se aplica a situações de vida real, com aplicação imediata. 
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Há um consenso entre os professores entrevistados de que a proposta do 

curso analisado articula-se a essa categoria de análise (Categoria 5), pois o aluno 

que procura o curso ou que foi indicado pela empresa, além de ter problemas reais 

para resolver, precisa se atualizar e adquirir novos conhecimentos. Cabe ressaltar 

que o referido curso é desenvolvido para um público específico, com perfil bem 

definido, e pré-requisitos que devem ser atendidos no processo de seleção. 

Nesse contexto, há uma percepção de que o desenho do curso privilegia não 

só o desenvolvimento de aptidão, mas é também orientado para a aprendizagem, o 

que traz ganhos que podem superar as expectativas do aluno, conforme se observa 

abaixo: 

“... e então não é só ficar ligado nos problemas que ele tem, mas também 
para um aumento de performance, de capacidade e talvez até para 
problemas futuros que ele não está vivendo no momento. E ele começa a 
fazer também a correlação com outros desafios e ele se sente muito mais 
preparado.”(ELISA, professora) 

 

Outro ponto ressaltado por todos os entrevistados relaciona-se ao fato da 

estruturação do curso estar direcionada para a aplicação imediata dos 

conhecimentos adquiridos, tanto na elaboração das atividades a distância, onde a 

correlação teoria x prática é exigida, quanto nos estudos de caso e elaboração do 

projeto final do curso, cujo objetivo é a implementação imediata na empresa. 

Nota-se também, não só nas entrevistas, mas também nas Salas de 

Discussão observadas, que na grande maioria das vezes os adultos que trabalham 

em empresas de grande porte tendem a considerá-la como aquela que tem a 

melhor prática, ou seja, têm um olhar muito voltado para dentro da organização. 

Nessa perspectiva, o contato com diferentes autores e teorias amplia a visão desse 

aprendiz que tanto pode ver a sua prática reforçada e principalmente têm uma visão 

clara de outras realidades. 
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Nesse sentido, foi destacado pelos professores entrevistados e percebido em 

todas as Salas de Discussão observadas que a interação entre as partes está muito 

articulada com a partilha do saber, ou seja, tão logo as teorias começam a ser 

estudadas, há um estímulo natural para o compartilhamento de experiências 

vividas. Desse modo, há um reconhecimento do saber do outro, que é uma 

necessidade do adulto aprendiz, além de ser um dos princípios da Andragogia. 

“Oi, Ana, 
Na minha resposta analisei somente uma parte da empresa de forma que 
pudesse ser mais profunda e crítica quanto aos aspectos motivacionais. 
Não citei autor por autor, mas contextualizei as teorias e de que forma isso 
é trabalhado como motivação com os funcionários.” (DANIELA, aluna) 

  

 
E apesar da aprendizagem online não ter sido abordada por Knowles, Holton 

e Swanson (1998), ela se revela como uma modalidade que incorpora com sucesso 

os princípios da Andragogia. Estes, por sua vez, ao serem utilizados como 

estratégias de aprendizagem pelos professores que estimularão as interações no 

ambiente online, potencializam as possibilidades de aprendizagem dos alunos, 

conforme mensagem da Profa. Ana para um aluno: 

 

“...A idéia do trabalho é justamente esta: provocar a reflexão de vocês. No 
módulo presencial vocês terão a oportunidade de debater e aprofundar 
estar questões com o professor Afonso. Aguardo vocês aqui nos próximos 
dias para trocarmos idéias sobre o tema do próximos trabalho: liderança. 
Um abraço e obrigada por suas participações, 
Ana.” (ANA, professora) 

 

Após a verificação final de aprendizagem da disciplina D, o professor Rui, ao 

corrigir e encaminhar para o aluno a avaliação, ressalta a importância de se 

estabelecer uma relação clara entre a teoria e a prática, ou seja, a sustentação 

teórica e a importância da sua utilização. Comenta que é preciso mostrar de forma 

consistente o porquê de cada escolha, além de consolidar os conceitos. Mostra os 
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pontos positivos, faz comentários sobre pontos relevantes sempre com o cuidado 

de deixar perguntas em aberto, para reflexão dos alunos, conforme abaixo: 

 

“Com relação às suas conclusões, você colocou muito bem a questão do 
possível comprometimento com o objetivo de reduzir os custos variáveis. 
Existem outras alternativas a serem exploradas com o mesmo objetivo? 
Como fazer para buscar a utilização da capacidade instalada hoje 
ociosa?” (RUI, professor) 

 

 
Um dado interessante e que vale a pena ressaltar é que a Categoria 5, 

orientação para aprendizagem, foi a mais identificada em todos os espaços 

observados, Salas de Discussão, avaliações e atividades propostas. 

 

 

Motivação 

 

 

Knowles, Holton e Swanson (1998), consideram que o adulto, de maneira 

geral, se motiva mais para aprendizagens que resultarão em recompensas internas 

e pessoais, bem como para aquelas que o ajudarão a resolver problemas imediatos. 

Contudo, eles também respondem a motivações externas como aumento de salário, 

melhores oportunidades de empregos, etc. 

Dentre os professores entrevistados, houve um consenso de que os alunos 

que buscam o programa de MBA o fazem em resposta às motivações em geral. De 

um modo geral, os motivos existem, são variados e o que pesa mais na balança 

pode ser a medida da recompensa, bem como o valor percebido pelos alunos, se 

vale ou não a pena. Conforme observado nas Salas de Discussão e nas entrevistas 
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com os professores, a falta de tempo dos alunos revelou-se uma questão crucial, ao 

longo das disciplinas. 

Dentro dessa lógica, fica reforçado o diferencial que o ambiente online pode 

proporcionar aos alunos, devido à ruptura existente no virtual em relação às 

condições temporal e geográfica. Principalmente quando se leva em conta a 

urgência de ganhar mais tempo, característica do cidadão contemporâneo. Isto 

posto, evidencia-se o grau de dificuldade que o presencial poderia representar para 

estes alunos. 

Três professores deram destaque a esta categoria, ressaltando sua 

importância para o alcance de bons resultados dos alunos ao longo do curso. De 

um modo geral, todos consideram não só o desenho, estruturação e entrega do 

curso, bem como a elaboração e conteúdo de cada disciplina, tanto nas etapas a 

distância como presenciais, essenciais para o atendimento das expectativas dos 

alunos. 

Nota-se, entretanto, que apenas um dos entrevistados considerou de igual 

importância as duas dimensões da motivação para aprender, a interna e a externa. 

Para outro entrevistado, os alunos respondem, principalmente, às motivações 

externas, vinculadas às demandas das empresas onde trabalham. 

Há uma consideração da professora Elisa de que os alunos têm os seus 

próprios interesses e que darão mais atenção, na maioria das vezes, àquilo que vai 

ao encontro de seus interesses, com o que terá aplicação mais imediata na sua 

realidade, por exemplo, um projeto que está em evidência na empresa. Entretanto, 

em resposta à pergunta sobre aprendizagem autodirecionada, ela acha que os 

alunos reconhecem e acatam as pressões externas do ambiente de trabalho. 
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“... porque a pessoa tem movimentos internos, que é aquilo que a motiva. 
Mas ela tem exigências externas, que é aquilo que ela tem que 
desempenhar. E então isto faz, às vezes, com que ela deixe o próprio 
interesse, a própria escolha em função de uma necessidade maior que é o 
da organização. [...} E então eu acho que ele não se auto-organiza não. 
Em alguns momentos, ele tenta fazer esta auto-organização de acordo 
com os próprios interesses e, em outros momentos, ele se ajusta a uma 
realidade que é maior do que ele.” (ELISA, professora) 

 

Compartilha dessa mesma opinião o professor Rui, que acredita que o aluno 

tem motivações internas no início, ao escolher o curso. Contudo, ao longo do curso, 

muitas vezes ele se reposiciona com as pressões externas, ou seja, ele passa a ter 

o olhar da empresa em que trabalha, pois ele também é cobrado por melhores 

desempenhos e resultados. 

Assim, no que diz respeito a Categoria 6, cabe ao professor estimular a 

participação do aluno, ou seja, promover a interação entre eles, pois no ambiente 

virtual o professor não vê o aluno, sua expressão facial, não ouve o seu tom de voz, 

para ver o seu grau de motivação. Entretanto, para aqueles que estão motivados, a 

linguagem escrita tem se mostrado reveladora. 

No que tange à solução educacional proposta pelo curso, pode-se dizer que 

ela considera a motivação daqueles que o buscam, devido à relevância dada a 

aspectos como a divulgação antecipada de todo o cronograma e conteúdo do curso, 

os objetivos e estratégias de aprendizagem nas etapas a distância, a conexão da 

teoria com a prática, dentre outros. Nota-se, desse modo, a importância do 

planejamento, programação e divulgação antecipada de informações consideradas 

essenciais para os alunos, o que impacta diretamente na necessidade de 

administração cronometrada do tempo, que leva a um dos grandes dilemas 

contemporâneos, ou seja, a corrida contra o tempo, para ganhar tempo. 

Com a barreira do tempo rompida, a Educação Online poderia minimizar as 

sensações de urgência e pressa contemporâneas, além de atender uma das 
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grandes demandas do homem moderno, ou seja, a ampliação do tempo para um 

homem que tem pressa. 

Como bem lembrou o professor Rui, o tempo é curto e as informações no 

ambiente virtual precisam ser claras e objetivas, para não afetar de forma negativa 

o aprendizado do outro. Não só o professor mas também o aluno precisam ser mais 

comprometidos e profissionais. A participação e empenho de ambos é essencial 

para que se concretize a construção conjunta de conhecimento autônomo de 

adultos aprendizes. Nesse sentido, cumpre lembrar que a base da educação online 

é a autonomia. E como cita o Prof. Rui, a educação online rompe com o 

paternalismo, o que reforça e valoriza a prática da autonomia nos ambientes virtuais 

de aprendizagem. 

 

A Sala de Discussão, na percepção dos entrevistados, possui as 

características e recursos necessários que favorecem a potencializam as 

possibilidades de interação entre professores e alunos.  
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CAPÍTULO 6 – Conclusão 

 

 

 Ainda que nem todos professores entrevistados tenham conhecimento do 

significado dos seis princípios da Andragogia, considero essencial ressaltar que 

todos têm uma percepção clara da complexidade do ser humano, social e histórico, 

em processo evolutivo dinâmico e crescente de aprendizagem contínua: aprender 

sozinho, aprender com a vida, aprender em sala de aula e aprender em ambientes 

virtuais. 

 Além dos princípios básicos da Andragogia, há uma diversidade de outros 

fatores que podem influir no processo de aprendizagem, tais como estilos de 

aprendizagem, adversidades, características individuais, diferenças situacionais, 

metas de aprendizagem. 

 Concluída a análise das entrevistas, após as idas ao espaço virtual, nas salas 

de discussões, vistas as atividades propostas, as avaliações e outros, minha 

percepção é que todos os professores utilizam, sim, os princípios básicos da 

Andragogia como mediações para promover uma relação interativa com os alunos 

no ambiente virtual. Uns mais, outros menos, dependendo do momento e situação, 

às vezes em completa sintonia com outros fatores, mas, de modo geral, buscando e 

orientando o aluno para uma prática reflexiva. 

 No início da investigação, tinha muitas incertezas, várias perguntas, dúvidas e 

indagações. 

 Já ao final da investigação, após a análise de dados minha leitura aponta 

achados diversos. Algumas certezas, ainda que provisórias, alguns paradoxos, e, 

sobretudo, indagações importantes. 
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 Dentre os achados, estão facilitadores e dificultadores para a prática dos 

princípios andragógicos, pelos professores, nos ambientes virtuais de aprendizagem. 

• O ambiente virtual proporciona melhores resultados, pois demanda 

previamente o planejamento e estruturação de conteúdo e atividades pelo 

professor, o que possibilita melhor organização do espaço. 

• No ambiente virtual, a flexibilidade em relação ao fator tempo permite ao 

professor ouvir mais o aluno, atendê-lo de forma individualizada. No 

presencial, a limitação do horário da aula é uma barreira. 

• A Sala de Discussão (fórum assíncrono), onde o grupo de alunos interage, em 

cada atividade a distância, colocando suas idéias, pensamentos, dúvidas e 

questões diversas, mostrou ser um grande diferencial do ambiente online. 

Além de registrar todo o percurso histórico e cronológico das mensagens 

postadas, cada aluno acessa e interage no seu próprio tempo, sem 

interferência no tempo do outro. E todos podem falar ao mesmo tempo. Na 

sala de aula de tijolos, esta possibilidade não se viabilizaria. 

• O ambiente online propicia ao professor criar estratégias para o atendimento 

personalizado. O tempo para a aprendizagem fica expandido, o que pode 

transformar uma aula em muitas, ou seja, uma aula para cada aluno, sem a 

necessidade do professor lidar com o arquétipo dos alunos; ele lida com cada 

um, de fato. Na aula presencial, o tempo da aula dificulta o atendimento 

individualizado. 

• O ambiente virtual potencializa a capacidade de atendimento por meio do 

componente tempo, que é relativizado, associado ao número de alunos, sem 

contar com a possibilidade de administração individualizada do tempo de 

cada um. Nesse sentido, cabe ressaltar que há aumento do volume de 
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trabalho para o professor. Mas isso significa com certeza vantagem para o 

aprendiz. No presencial, esta relação se complica pois, ainda que quisesse, o 

professor não conseguiria tempo  suficiente para atender a todos os alunos. 

• Ao romper com a distância, o espaço virtual – ainda que numa educação a 

distância - facilita e estimula o professor a ficar mais perto dos alunos, 

propiciando uma relação mais próxima e afetiva, um estreitamento dos laços 

de confiança, a partir de atendimentos personalizados (ou não), devido a 

situações de vida especiais dos alunos. 

• O espaço virtual, ao demandar uma postura mais profissional e comprometida 

dos atores da ação educativa, possibilita que se privilegie o processo de 

aprendizagem, a partir da prática andragógica dos docentes. Nesse sentido, 

os registros históricos das salas de discussão podem e devem ser utilizados 

como objetos de aprendizagem, para ajudar os alunos a entenderem melhor 

não só como eles aprendem, mas também seus processos de pensamentos, 

para que possam ter mais autonomia na aprendizagem, eliminando-se o 

habitual paternalismo da escola. No que tange ao professor, para que ele 

revisite e reflita sobre a sua prática com os alunos, além de utilizar registros 

históricos de um aluno como objeto de aprendizagem para outros. 

• O espaço virtual requer um cuidado maior com a linguagem que será 

utilizada. Os atores da ação educativa devem se preocupar para que o outro, 

ao ler a mensagem, tenha um entendimento do que se quis dizer. A 

comunicação deve ser fluida, transparente, e as informações devem ser 

claras e objetivas. Consequentemente exigirá outros níveis de habilidades, 

maior domínio da escrita, dentre outros. 



102 

 

• O ambiente virtual permite o registro documental do percurso histórico do 

processo de aprendizagem, das práticas adotadas pelo professor, da 

evolução das interações, dos encontros e desencontros entre professores e 

alunos bem como entre alunos e alunos. Esta riqueza pode e deve ser 

requisitada com o objetivo de promover e implementar melhorias. 

• O ambiente virtual permite a participação de todos ao mesmo tempo, sem 

praticamente nenhuma interferência de ruídos. No presencial existem ruídos, 

burburinhos, agitação e stress; haverá sempre a necessidade dos demais se 

calarem enquanto um fala. O momento é monofônico. No ambiente virtual a 

polifonia é possível e enriquecedora. 

• A não ser que recursos de áudio e vídeo (webcam) sejam interligados, não há 

como captar a linguagem não-verbal dos gestos, olhares, expressões faciais, 

da alegria, da tristeza e da emoção, no ambiente online, cuja comunicação é 

essencialmente de base textual. Ainda assim, poderia ser uma visão 

influenciada pelo olhar do câmera. No presencial, esta é uma interação rica 

que dá um retorno imediato a ambas as partes. 

• O silêncio virtual se apresenta como um dificultador, até certo ponto. Da 

mesma forma que, na sala presencial, na sala de aula online existem os 

alunos que participam e os que não participam. Em ambos os casos, o papel 

do professor é provocar a participação de todos, por meio de estratégias de 

aprendizagem (individualizadas ou não) que poderiam estimular e valorizar a 

participação de todos. Nesse sentido, cabe ressaltar que o fator tempo 

dificulta sobre maneira este tipo de intervenção no presencial. No virtual, o 

tempo relativizado é um grande facilitador. 
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• A educação online demanda mais tempo ao professor, na medida em que ele 

se dedica mais aos alunos, na multiplicidade do atendimento. Isso de alguma 

forma passa a exigir que novas relações de trabalho sejam definidas. A 

escola sempre usou o número de horas-aula semanais para definir o valor do 

trabalho docente. Novos indicadores deverão ser considerados e muitas 

escolas e inclusive associações profissionais, como sindicatos, não se 

anteciparam nesse debate. 

 

As razões que levam um adulto a buscar um conhecimento são muitas. Desde a 

busca de novas oportunidades na carreira, demandas na vida pessoal, 

independência dos filhos, um casamento que não deu certo, até experiências de 

situações difíceis de vida. 

 De volta à escola, o adulto é convidado a abrir sua mente e deixar do lado de 

fora seus modelos mentais antigos e, segundo Kegan (2002), apesar do entusiasmo 

desses dirigentes de instituições de ensino com o número crescente de adultos hoje 

na escola, esse mesmo entusiasmo pode desmantelar antigas verdades que vão cair 

uma a uma, haja vista a falta de preparação de professores para lidar com as 

diferentes situações de vida dos adultos. 

 Independentemente do contexto poderoso dos motivos que levam os adultos 

de volta para a escola, bem como as diferentes percepções de como os professores 

reagem a isso, a verdade talvez seja que os educadores não estão prontos para 

lidarem com os adultos aprendizes, o que não deveria ser surpresa e muito menos 

um fato constrangedor. Isto porque a presença crescente e praticamente dominante 

dos adultos no cenário da Educação é recente. 
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 Caberia perguntar, talvez, qual será a missão filosófica da educação de 

adultos? 

Pode-se dizer que os princípios básicos da Andragogia se aplicam a qualquer 

situação de aprendizagem de adultos, lembrando sempre que outros fatores 

presentes em uma dada situação devem ser considerados. Isto significa que o 

contexto é essencial para a definição de estratégias individuais para o alcance de 

resultados efetivos. 

Os princípios andragógicos podem ser praticados com sucesso no ambiente 

virtual de aprendizagem. Vale lembrar que a tecnologia é apenas uma ferramenta, 

que não gera aprendizagem, que dirá Educação. Contudo, uma plataforma bem 

estruturada, sustentável, com recursos é fundamental para viabilizar esta 

modalidade de Educação. Portanto, para que haja aprendizagem, um projeto deve 

estar direcionado para o aprendiz – aquele que aprende – enfatizando que o papel 

do professor é essencial e determinante para o sucesso de um projeto educacional. 

Se o professor se preocupa com os princípios andragógicos, ele tem como trazê-los 

para a sua prática diária, ainda que não os conheça teoricamente, como pudemos 

constatar na presente investigação. 

Nesse contexto, torna-se relevante mencionar que há outros fatores que 

podem influir no processo de aprendizagem de adulto, em situações específicas 

e/ou particulares, o que pode levar o adulto e / ou o educador de adultos a ter 

comportamentos mais ou menos próximos dos princípios andragógicos. 

Naturalmente, melhores resultados da Andragogia serão obtidos na medida 

em que forem incorporadas adaptações e estratégias de atendimento personalizado 

a adultos aprendizes. 
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 Um desafio que os professores terão, em sua maioria, consiste em aprender a 

lidar com esse ambiente virtual, compreender sua lógica, numa nova didática  

aprender a utilizar seus recursos tecnológicos, conhecer suas possibilidades, 

desvendar seus mistérios para reduzir a distância dos alunos. Paralelo a isto, 

pesquisar, refletir, vislumbrar as inúmeras possibilidades de se praticar uma 

mediação pedagógica fluida, que norteie e percorra todos os caminhos possíveis 

nas diferentes soluções educacionais. Esta mediação  deverá se fazer presente em 

todos os espaços e tempos da aprendizagem, abrindo caminhos que estabelecerão 

novas relações entre professores e alunos. 

 Em tal contexto, os princípios da Andragogia mostraram-se adequados aos 

anseios dos adultos, que cada vez mais buscam a educação continuada, bem como 

dos professores que já as praticam. Contudo, devemos estar atentos para o fato de 

que essa teoria, como atualmente estabelecida, pode necessariamente não 

contemplar todos os aspectos que revestem a educação, como, por exemplo, os de 

ordem social, ética e política. E, por isso, poderá ser objeto de crítica. Esse modelo 

andragógico, que pode à primeira vista parecer apenas de ordem pragmática, 

certamente estará sendo aperfeiçoado, reelaborado ou revisto na medida em que 

sua utilização se amplie. Certamente haverá quem pense sobre ele e a partir dele. 

 Este trabalho não teve a intenção de trazer respostas concretas e soluções 

definitivas para a educação online de adultos. O esforço foi no sentido de apresentar 

aspectos que devam ser considerados na oferta de educação continuada em 

ambientes virtuais de aprendizagem, uma realidade que se amplia a cada dia. 

 A educação online desponta como uma promessa, oferecendo à sociedade 

inúmeras possibilidades de beneficiar-se principalmente na área de educação de 

adultos. 
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 O mundo corporativo, com sua força dinâmica, vem investindo pesado na 

educação e desenvolvimento de seus colaboradores, de uma forma mais estruturada 

e contínua, pela necessidade de se aprender sempre, de (re)construir  o saber a 

cada dia. E as tecnologias digitais, com suas potencialidades, permitem criar 

espaços com ferramentas para essa formação continuada. 

 E este deveria ser um caminho adotado também pelas instituições 

acadêmicas, no sentido de promover o desenvolvimento e formação do seu corpo 

docente e discente, explorando as possibilidades do ambiente virtual, de um tempo 

não linear para a concretização de novos processos de aprendizagem. 
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Roteiro para entrevista 
Entrevistadora: Isa Mara Cardoso 
 
Entrevistados:  
Professores da FDC (04 professores: 02 com mais experiência e 02 com menos 
experiência), de duas turmas com Educação Online. 
 
 
Combinar com os professores, informar o contexto, objetivo da pesquisa, 

confidencialidade, etc. 

Saber do professor a possibilidade de usar codinome. Alguma preferência? 

 
 Aquecimento 

dados necessários como formação, idade, pequeno histórico profissional, escolha 

da profissão, como surgiu oportunidade do Educação Online, concepção dele do 

processo de ensino-aprendizagem em geral, bem como em Educação Online, 

experiências. 

Como você se preparou para atuar em Educação Online?  

Caso positivo, qual o impacto que teve? 

Questões desencadeadoras: 
 De modo geral, qual a maneira que você considera a mais adequada para fazer 
com que o aluno aprenda, ou seja, para que ele adquira um novo conhecimento? 
 
No ambiente Educação Online, como é que você faz para que o aluno aprenda o 
que você quer ensinar, ou o que o aluno quer aprender, ou seja, os temas ou 
conteúdos que estão sendo propostos? 
 
 
Questões iniciais / Outras questões: 
 
De um modo geral,  
 
ð que papéis você considera que o professor deve ter no processo de 
aprendizagem dos alunos? 
ð Como você exerce este papel com os estes alunos? 
ð Como você sabe se o aluno aprendeu o conteúdo da disciplina ao final do 
curso? 
ð Existem avaliações? Como elas são feitas? Quais os critérios adotados? 
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Questão 1 
De modo geral, o aluno da FDC, é um profissional que está vinculado a uma 
empresa, na maioria da vezes indicado pela empresa. Ele vem fazer o curso porque 
tem problemas reais para resolver. Você acha que é isso mesmo? 
 
 
Questão 2 
Essa necessidade de resolver problemas, que o aluno tem, deve ser levada em 
conta, quando se realiza a disciplina? 
 
 
(Não) Mas na medida em que você vai conhecendo os alunos, interagindo mais, 
você leva isso em consideração? Você vai re-planejando a sua disciplina, isto é, 
cancela uma assunto e inclui outro? 
 
 
(Sim) Que estratégias são adotadas para fazer isso, ou seja, para ajudá-lo  
 a resolver os seus problemas? 
 
 
Questão 3 
O aluno do MBA da FDC, de uma maneira geral, é um profissional que tem uma 
boa experiência profissional (atende vários pré-requisitos, passa por processo de 
seleção, etc), com significativa bagagem de conhecimentos previamente adquiridos.  
Na disciplina que você atua, sua disciplina, essa experiência prévia é considerada? 
 
 
(sim) Você leva em consideração a experiência prévia do aluno, como uma 
ferramenta para auxiliá-lo no seu processo de aprendizagem? 
 
 
Estas experiências prévias dos alunos são trazidas, de forma espontânea e 
compartilhadas com o grupo? O aluno a coloca? 
 
 
(Sim) Como eles trazem? 
 
Como o grupo reage quando estas questões são trazidas?  
Como eles reagem?  
 
Eles valorizam? Vêem chance de aprender com o colega? 
(para ver até onde o projeto reage às necessidades do aluno). 
 
(não) Como você aproveita essas experiências prévias? 
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Questão 4 
Na sua percepção (ou, a partir da sua experiência), quais são os tipos de atividades 
adotadas na sua disciplina que favorecem a aprendizagem dos alunos? 
Por que? 
 
 
Questão 5 
Alguns autores, dentre eles, Knowles, Holton e Swanson (1998), certamente você 
conhece, afirmam que o aluno adulto busca um curso porque quer resolver 
problemas e aprender determinados conteúdos. As necessidades dos alunos são 
diferentes.  
Como você faz para lidar com essa diversidade? 
 
 
Questão 6 
Além da diversidade de formação e experiências prévias, pode-se considerar que 
existem diferenças individuais na forma como as pessoas aprendem. As pessoas 
não tem todas o mesmo estilo. (São os diferentes estilos de aprendizagem). 
Você se preocupa em identificar estes estilos? 
 
(Sim)Você leva isso em conta? 
 
Se procura identificar, e não utiliza, por que? 
 
Que tipo de atividades ou estratégias são adotadas, no referido curso, para 
favorecer os diferentes tipos de aprendizagem? 
 
(caso o prof descreva alguma) Que resultados você percebe?  
O aluno consegue perceber isso? 
 
 
Como você faz para ajudar o aluno a identificar o seu estilo de aprendizagem? 
 
 
Questão 7 
Ao escolher um determinado curso, o aluno está decidindo o que quer aprender, ou 
seja, pode-se dizer que ele está buscando uma aprendizagem auto-organizada 
(direcionada).  
O que a sua experiência diz sobre isso?  
 
 
Em que medida, o formato da disciplina em que você atua, adota estratégias que 
propiciam uma convergência no atendimento das expectativas dos alunos, no que 
se refere ao processo de aprendizagem? 
 
 
(caso ele cite alguma) Como isso é feito e acompanhado? 
 
 
Você acha que o aluno pode, de fato, direcionar essa aprendizagem? 
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Como? Qual é o papel dele? 
 
 
E como fica isso em relação ao Currículo? 
 
E o papel do professor? Qual é a sua contribuição nesse processo?  
 
 
Questão 8 
Tendo em vista a sua experiência com o aluno da FDC (MBA), que fatores você 
destacaria como determinantes para que o processo de aprendizagem se 
concretize, a partir do ambiente de Educação Online? 
 
 
(caso ele cite algum) De que forma isso é medido ou avaliado? 
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Transcrição de entrevista 
Entrevistadora : Isa Mara 
Entrevistada: Professora Elisa 
Disciplina: C 
 
P: Eu queria saber de você, primeiro, como foi que você se preparou para o 
curso de educação à distância?  
 
R: Eu vou te contar, foi muito engraçado. Eu recebi um convite da Íris, era a Íris 
quem produzia isto na Fundação, era amiga de uma amiga. E eu trabalhava em uma 
outra empresa não nesta parte de educação à distância, mas sempre na parte de 
treinamentos, e também já tinha uma grande experiência como professora e a Íris 
me falou que existia uma vaga, lá para trabalhar a distância se eu queria. E aí eu 
não sabia como era inicialmente. E a monitoria me deu todo o suporte, falando o que 
era e como era. E eu me sentei na época com a Mara e com a Marli que eram as 
mais antigas.  
 
P: E que já tinham mais experiência.  
 
R: Que já tinham mais experiência e elas me disseram como era todo o processo e 
eu comecei a trabalhar. E para te ser sincera eu não achei difícil não. Tem toda a 
metodologia e vai.  
 
P: E, de um modo geral, como é que você considera o mais adequado para que 
o aluno aprenda o conteúdo da sua disciplina?  
 
R: Eu acho que é provocando. Ao longo do trabalho que nós estamos fazendo ao 
longo deste tempo todo você sempre provocando, fazendo perguntas. Eu coloco 
sempre temas lá no site para eles discutirem. Então eu acho que reduz esta 
distância. Porque eu sinto que fazendo perguntas para eles, e tentando sempre 
trazer para a realidade e fazendo esta correlação entre a teoria e a prática a gente 
acaba se aproximando. E tanto é que em todos os trabalhos eu escrevo alguma 
coisa para eles perguntando se está realmente dentro da realidade dele. 
Perguntando se aquela teoria foi ou não significativa dentro do processo dele de 
aprendizagem. E então eu vejo que através destas provocações e fazendo com que 
eles assistam todo o tema, tanto o teórico quanto a prática. Qual é o fator que existe 
ali dentro do fator.  
 
P: E isto no ambiente EAD também.  
 
R: É no ambiente EAD.  
 
P: De um modo geral, que papéis que você acha e mais ou menos você já 
respondeu. No processo de aprendizagem do aluno qual que você acha que é 
o papel do professor e você falou que é você provocar.  
 
R: É.  
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P: E como é que você exerce este papel? 
 
R: Eu acho que é quando você provoca fazendo exercícios sobre a realidade dele. 
Sobre os conteúdos que foram lidos. Sobre aqueles exercícios complementares. Ou 
seja, o tempo todo a gente tentando traze-lo para uma discussão com o grupo e os 
outros participantes lá dentro da Sala de Discussão. Porque às vezes lá dentro um 
faz uma pergunta e o outro mesmo tenta responder. E aí a gente faz a pergunta, 
pois é fulano e aí o que é que você achou. E tem muito isto aqui. Às vezes você vai 
lá para o segundo trabalho, e então muitas vezes quem faz o primeiro não aparece 
no segundo. E então eu chamo. E aí fulano, você foi tão atuante no primeiro. Porque 
é que você não está participando aqui agora? Eu estou sentindo a sua falta. E então 
com isto eu acho que é uma atividade. Eu acho que é a verdade lá.  
 
P: E isto é importante.  
 
R: É.  
 
P: E quando acaba, como que você sabe que o aluno aprendeu? Existe 
avaliação? Como que elas são feitas? 
 
R: Sempre que tem as leituras, após tem os trabalhos que já são programados. 
Existem as leituras que foram feitas e os trabalhos relativos àquela leitura. E então, 
como é que eu avalio? Sempre em função dos autores e das aulas teóricas que eles 
vão ler. É quando esta pessoa é capaz de extrapolar este conteúdo, e não só capaz 
de repetir o que foi dito. Mas a capacidade de interpretar, de extrapolar a teoria e 
correlacionar com outras coisas que ele eventualmente já tenha lido e que tenha 
experiência parecida. E então a aprendizagem na verdade é um processo muito 
mais amplo do que a repetição do que ele lê. Ele vai ler e vai internalizar, vai 
interpretar, vai refletir, vai correlacionar com o que ele vive e aí vai me dar uma 
resposta. Esta resposta é avaliada então por todos estes fatores. O quanto, 
simplesmente, transcreveu um texto. O tanto que ele interpretou, criticou, passou 
realmente por uma reflexão, e o quanto ele simplesmente falou assim, o modelo 
heróico na organização ou eu não tenho, por isto e isto. E então é uma resposta 
muito fria, muito objetiva, mas que não reflete, às vezes, o quanto que esta reflexão 
aconteceu. E então o processo é avaliado assim. A vivência que o aluno trouxe nos 
números de páginas, este percurso lógico de pensamento que o participante 
demonstrou. A forma como ele reduziu aquelas respostas. Se ele teve um cuidado 
em se expressar de uma maneira compreensível. Erros de português a gente não 
acontece. E tem uns que são terríveis. Mas conteúdo sim. É forma e conteúdo.  
 
P: De modo geral, o aluno da Fundação, este participante, ele é uma pessoa ou 
está vinculado a uma empresa. 
 
R: Isto.  
 
P: E que na maioria das vezes é a empresa que indica para fazer o programa da 
fundação. E ele vem fazer este curso porque ele tem problemas reais para 
resolver.  
 
R: Isto.  
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P: Você acha que é isto mesmo?  
 
R: Eu acho que é mais do que isto. Porque além dele ter problemas reais para ele 
resolver, ele tem que, muitas vezes, fazer um upgrade do conhecimento. E então 
não só ficar ligado só aos problemas que ele tem. Mas também para um aumento de 
performance, aumento de capacidade e talvez até para problemas futuros que ele 
não está vivendo no momento. E, então, eu penso  que o programa da fundação é 
muito  mais amplo do que o imediato, porque vários que teve a orientação de projeto 
e que eles deram o depoimento deles, teve a fala deles, falando o quanto que o 
programa de MBA da fundação mudou  a vida deles no sentido de que eles 
achavam que eles estavam fazendo uma boa gestão e que precisa olhar um 
completo sobre um determinado tema e isto mudou. Ou seja, ele percebe também 
naquilo que ele vivencia, nesta correlação do dia-a-dia, e ele começa a fazer 
também a correlação com outros desafios e ele se sente muito mais preparado. E 
não diria que são só os problemas. Ele sai para resolver um problema. Eu acho que 
a empresa encaminha este candidato para que ele possa fazer uma melhoria do seu 
brainstorm on performance de uma maneira geral.  
 
P: Eu entendi que, na sua visão, ele tinha problemas mesmo que ele precisava 
resolver.  
 
R: Sim.  
 

P: E que quando ele chega no curso ele tem uma expectativa e ele consegue 
superar esta expectativa em termos de aprendizagem? 
 
R: Eu não sei se ele vai motivado por um problema. Eu não colocaria desta maneira 
não. eu penso que a motivação inicial não é um problema. A motivação inicial é uma 
melhoria de performance e não necessariamente para resolver um problema.  
 
P: Talvez eu tenha colocado este problema de uma forma errada. Problema que 
eu falo é uma necessidade mesmo. Ele como gestor de uma empresa ele 
precisa melhorar o desempenho dele. Então ele tem que dar um resultado para 
a organização.  
 
R: Ele precisa dar um resultado melhor. Agora, às vezes, nem a organização sabe 
direito o que ela quer de retorno. E isto é verdade. Ela quer alguma coisa a mais. E 
isto pode às vezes não ter ainda um nome.  
 
P:  E à medida que você vai interagindo com estes alunos, da maneira como 
você falou, participando das atividades, você consegue? Eles colocam alguma 
necessidade e você vai ajustando no conteúdo, ou trabalhando mais com um 
do que com outro? Como é?  
 
R: É muito raro. É muito raro. Porque eles expressam tanto na Sala de Discussão 
quanto nos trabalhos escritos o quanto eles cresceram, amadureceram, e o quanto 
eles precisam aprofundar. E são estas as necessidades que eles expressam 
normalmente. O quanto eles precisam aprofundar. O tempo ali é muito corrido. O 
pouco tempo porque tem muita coisa. É muita informação, o cara tem que ler um 
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livro inteiro em uma semana. Porque depois vai vir um trabalho, depois outro 
trabalho, e depois outro trabalho. E então é muita leitura para absorver. E então eles 
sempre revelam esta questão de aprofundar, uns mais na questão (inaudível), outros 
mais na questão da mudança, outros mais na questão da liderança. E então esta 
necessidade eu percebo às vezes. E já me aconteceu, por exemplo, de alguns 
pedirem o meu e-mail, para, às vezes, se precisarem de alguma bibliografia, eles me 
pediam para me escrever particularmente. É para solicitar uma bibliografia 
complementar, para trocar alguma informação.  
 
P: Então, neste caso, é quando ele está com um interesse maior no conteúdo 
deste tema.  
 
R: Isto. Exatamente.  
 
P: E quando você percebia estas demandas mais individualizadas destes 
alunos como é que você faz?  
 
R: Eu falo com o gerente do projeto. Do MBA, eu repasso isto. Porque se alguém, e 
passo para o professor também presencial, porque se eu percebo também que a 
pessoa está vivendo um caso difícil, um momento difícil... Porque já aconteceram 
uns 4 casos assim também, da pessoa perder mãe, no processo. Ou ficar mais 
distanciado, até a qualidade do trabalho dele ficou comprometida. Já aconteceu da 
pessoa perdeu o emprego. E também eu percebi que houve uma queda no 
aproveitamento da pessoa.  
 
P: E aí você coloca isto também?  
 
R: Coloco. Coloco. Eu fiquei sabendo de um problema particular de uma pessoa que 
estava fazendo o MBA dela, me pedindo um apoio, porque ela não estava 
conseguindo raciocinar, a mãe dela estava com câncer e aí eu dei um suporte para 
ela. Com quem ela podia contar dentro da sala neste momento? Eu me coloquei a 
disposição, no que é que eu poderia facilitar. De que forma que eu poderia discutir 
com ela a parte destes trabalhos, o entendimento. Como que era a maior dificuldade 
dela. E repassei isto para o gerente e para o professor presencial.  
 
P: E ela colocou esta situação para os colegas?  
 
R: Colocou. Eles sabiam. Eles davam suporte para ela na Sala de Discussão.  
 
P: Para ela ser acolhida.  
 
R: Foi. Foi. E então eu já vi muitas situações que você não se sente a distância. A 
gente participa da vida deles. Eu fico sabendo que nasceu o filho. Ou que casou. 
Que viajou. E na sala é assim. Estou fazendo o trabalho aqui na praia. Um goza a 
cara do outro. E então é assim, você participa de momentos bons e ruins da vida da 
pessoa que ela vive ao longo do curso. E não sei, o meu ensino é assim, eu quero 
fazer parte desta coisa. E então eu não fico à distância também não. eu mando 
parabéns. Eu falo do filho. Procuro assunto, para ficar mais perto.  
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P: Então o ambiente virtual para você não é.... Porque na visão de algumas 
pessoas ele pode dificultar.  
 
R: Para mim não. Eu não sinto isto não. Eles me agradecem. Eles falam, no final 
eles sempre falam alguma coisa porque houve um crescimento do próprio grupo ao 
longo do Mba. Eles comemoram. E tem lá no site aquele tanto de ponto de 
exclamação.  
 
P: E então é através da linguagem que você percebe que eles conseguem 
colocar esta emoção.  
 
R: Conseguem. Quando a nota é boa eles comentam a nota. Eles falam. Depois que 
a gente publica o trabalho. Eu tenho aqui o que eles me deram. Valeu! E tem aquele 
monte de exclamação. Legal, você ter considerado isto e isto. Eles me dão um 
feedback também. E eu não sei se isto deve aparecer. Não é muito fácil isto não. 
Mas falam. E para mim é legal. Para mim é gratificante.  
 
P: Agora, de modo geral, este aluno da Fundação, quando ele chega, ele é um 
profissional que já tem uma bagagem, ele passa por um processo de seleção, 
ele já tem vários pontos para entrar no programa. E então ele já tem toda uma 
bagagem de conhecimento prévio. E na disciplina que você atua esta 
experiência prévia ela é considerada?  
 
R: Não só é considerada como é estimulado que eles faça a correlação o tempo 
todo. Na prática que ele tem que fazer. Todos os trabalhos pedem isto.  
 
P: E você acha que o peso que esta bagagem que ele tem auxilia no processo 
de aprendizado do aluno? 
 
R: Eu acho que auxilia porque ele começa a ver outras realidades diferentes da dele. 
Até a própria dele, tanto na Sala de Discussão quanto depois no modulo presencial. 
E então, eles falam um pouco do mundinho deles, porque há uma tendência quando 
a pessoa está numa empresa que é de grande porte, que aquela realidade ali se 
torna um pouco a melhor prática que ela conhece, a melhor maneira que ela já viveu 
e ela, pela estatística que em geral que ela tem de que a empresa é a melhor 
empresa para se trabalhar e etc, e então a pessoa tende a ter um olhar muito para 
dentro da própria organização, muito focado ali. E aí ele começa a fazer as leituras e 
começa a ter contato com um autor que fala de outras empresas e fala de situações 
que fazem parte de uma cultura organizacional e de uma empresa. E aí ele começa 
a perceber que ele não está sozinho. Que aquilo que acontece dentro da empresa 
dele também acontece com outras realidades. E aí eu percebo o seguinte, é valida 
esta experiência mas que também esta visão das outras realidades também fazem 
parte do processo de aprendizado. Ele também consegue equacionar outras 
situações tanto da própria teoria quanto daquilo que é discutido na parte presencial.  
 
P: Você colocou no inicio que você tem o espírito de provocar bastante o 
aluno.  
  
R: Isto.  
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P: Mas você acha que mesmo ele sendo provocado ele também coloca a 
situação dele de forma espontânea?  
 
R: Coloca.  
 
P: Ele coloca a experiência dele para compartilhar?  
 
R: Coloca. E inclusive, às vezes, eles falam de consultoria. Porque tem horas que 
ele lê o texto e ele fala assim, lá na minha empresa acontece isto e isto. E o que é 
que você acha? Eles dão este parecer com o incentivo da leitura de modo geral.  
 
P: E com os colegas deles, eles vêem ali uma oportunidade de discutir, de 
colaborar, de aprender?  
 
R: Sim. E você vê isto na hora de responder. Eles já respondem assim, fulano isto 
também você pode fazer, lá na minha empresa é assim. Eu tenho feito assim e 
assim. Eles mesmos falam,  eu tenho feito isto e isto. E aí eu dou um tempinho para 
não ficar só eu respondendo e depois eu dou um espaço para eles. E deixo o grupo 
também interagir ali.  
 
P: E você pensa que este tipo de interação é valorizada pelo grupo? 
 
R: É sim. Agora, acontece em todos os grupos, que tem algumas pessoas que são 
mais atuantes mesmo.  Por exemplo, quando eu vou fazer a apresentação do EAD 
lá no presencial eu gosto muito de comentar o trabalho. E eu sempre falo com eles, 
vocês não me deixem sozinha lá naquela sala. Vocês vão lá para conversar comigo. 
E naquele dia.  
 
P: A sala que você está falando é o ambiente virtual.  
  
R: É a sala especial. E eu sempre falo que eu não gosto de ficar lá sozinha. E aí eles 
já falam assim, não se preocupa não, porque o fulano vai cansar de te fazer 
pergunta. Que o beltrano vai estar lá. E, então, eu já sei previamente que, todas as 
vezes que isto acontecer, que algumas pessoas vão estar mais presentes do que 
outras. E, então, se você pensar assim,  se tem 45 participantes e que todos vão lá, 
não vão. Não vão mesmo. Tem um certo grupo que aparece com mais freqüência.  
 
P: E como que você vê isto, favorece ou dificulta? Como é que você vê isto, o fato 
de algumas pessoas estarem mais presentes no ambiente virtual e outras não?  
 
R: Eu acho que falta o hábito. Porque é que elas não aparecem lá? Algumas porque 
outra lê aquela pergunta que está lá, e responde, e se identifica com aquilo que está 
lá e não sente necessidade de se expressar. A outra é que a pessoa realmente é 
tímida, ela não quer se expor. Ela é mais introvertida. E ela não tem a mesma 
facilidade de chegar e colocar a própria idéia e fica no canto dela. Agora, de uma 
maneira, para tentar responder a sua questão. Eu não vejo que isto dificulta não. 
Porque, se todos viessem, ia ficar repetitivo e cansativo. Se todo mundo viesse só 
para falar que está participando, é como acontece no dia-a-dia da sala de aulas 
também. E nem todo mundo vai. É tanto virtualmente quanto é no presencial. E tem 
gente que chega na sala de aula presencial  e você escuta, numa carga horária de 
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24 horas, você escuta uma vez a voz daquela pessoa. E então isto não significa que 
ela não está ali. E então, eu acho que não dificulta não. Eu acho que é a função da 
pessoa, e ao fazer esta escolha ela pode estar ligada a vários fatores.  
 
P: As atividades da disciplina que você dá, de que modo que elas favorecem o 
aprendizado do aluno?  
 
R: Eu acho que elas favorecem, primeiro porque são textos de autores muito 
consagrados, de pessoas que já fizeram muitas pesquisas para terem estes artigos. 
Que falam de uma realidade que é muito próxima daquela que eles vivem. E então 
não fica distanciado do que eles já estão percebendo no dia-a-dia, do eu eles vivem 
no dia-a-dia. E então eles não ficam distanciados daquela teoria. E neste sentido eu 
acho que favorece a aprendizagem porque eles se identificam com o esforço. Eles 
gostam da leitura. O volume de leitura às vezes eles reclamam, às vezes isto 
acontece. Mas mesmo aqueles que reclamam, em geral, ao final, eles falam que 
valeu a pena. Quer dizer, em geral, tem aquela resistência inicial porque vê ali 
aquele volume grosso ou aquele volume de coisas para ler, mas depois eles acabam 
fazendo uma inversão porque o assunto é interessante. Falar da vivencia é um 
negócio interessante.   
 
P: Ajuda. 
 
R: Ajuda porque é bom. É um tema que por si só é atrativo.  
 
P: Existem alguns fatores e entre eles os que você já conhece eles colocam 
que o aluno está ali porque eles querem resolver algumas situações e ele 
precisa melhorar e aprender determinados conteúdos. Mas as necessidades 
deles são diferentes.  
 
R: Claro.  
 
P: E como é que você faz para lidar com esta diversidade?  
 
R: Olha, talvez pelo fato do próprio MBA isto não fica tão evidente não. Porque como 
as próprias disciplinas já são organizadas com uma parte de marketing, uma parte 
de gestão de pessoas. No momento que eles estão falando de marketing, eles se 
organizam para falar de mercado, para falar sobre o que eles precisam dentro da 
organização deles. E o que eles estão percebendo. E é a mesma coisa quando eles 
vão para a área de pessoas. Porque eles fazem marketing e pessoas 
simultaneamente. E então, por isto que eu dei este exemplo.  
 
P: Sim.  
 
R:  E quando eles vêm para falar sobre pessoas, eles já vão canalizar a visão para 
falar sobre pessoas, como é a gestão de pessoas, como é a própria liderança deles. 
E então não fica muito evidente o individual não. Porque como está  muito 
canalizado o conteúdo, ele já direciona para aquele item de gestão de pessoas. 
Dentro da outra disciplina. Princípio de leitura, ou de análise que ele já sabe que vai 
focar para aquilo. E quando ele tem alguma necessidade diferente daquilo, por 
exemplo, nós tratamos de liderança de equipe, de mudanças, mas vamos imaginar 
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que eles quisessem falar sobre retenção de talentos, que a gente não aborda. E 
então, raramente, eu coloco isto na Sala de Discussão, porque o prazo é muito curto 
que eles têm. E eles não buscam muita coisa além disto aí.  
 
P: O que você está dizendo é que eles já têm na programação tudo o que vai ser 
abordado no curso?  
  
R: Isto.  
 
P: E então eles não trazem muita coisa...ou seja, aquilo que é mais específico 
para ele?  
 
R: É. E se ele tem outras necessidades, ele acaba não expressando. Por exemplo, 
vamos fazer a parte de remuneração específica que é um tema que poderia estar 
junto com a equipe, caberia àquela equipe, e nunca aconteceu de alguém perguntar 
isto. A não ser lá no projeto empresarial. Ou seja, se fica alguma pendência no 
período, ele resgatam lá no projeto. E não na parte a distância, eles não tem como 
expressar mais a necessidade. Não dá tempo. E eu pelo menos nunca vejo.  
 
P: E o que você está colocando é que ele sabe do curso, do programa, mas 
mesmo assim ele se surpreende com a quantidade de coisas?  
 
R: Sim. Isto é verdadeiro.  
 
P: De certo modo, dentro do que ele esperava, ainda é mais. Seria isso? 
 
R: O que a gente passa é mais do que ele esperava. Porque a gente fala na 
entrevista. Eu faço a seleção (dos candidatos) também e lá na seleção eu falo para 
ele, é muita leitura, você vai ter como se dedicar a este trabalho? E ele fala que sim. 
Só que, na hora que ele chega lá (no curso), ele acha que a gente exagerou (na 
quantidade de material).  Ele sabe que é muita coisa. Mas é verdade. E então eles 
falam isso.  
 
P: E agora além desta diversidade de informação, desta experiência prévia, 
desta bagagem que os alunos trazem, pode-se considerar também que existem 
diferenças individuais na forma como as pessoas aprendem?  
 
R: Com certeza.  
 
P: As pessoas não têm todas o mesmo estilo. Existem diferentes estilos de 
aprendizagem. Você se preocupa com este estilo de aprendizagem dos 
alunos? 
 
R: Olha, eu consigo perceber estas diferenças no estilo de aprendizagem. Isto fica 
muito claro na hora que eles escrevem. Alguns têm uma dificuldade enorme de 
sintetizar. Porque o estilo dele é de aprofundar e ir lá nas águas profundas... e tem 
um retorno... para depois responder. E outros já são de uma superficialidade terrível. 
Eles lêem uma frase e dali eles já tiram tudo. E então a gente percebe estas 
diferenças. Agora, o que eu faço, a minha intervenção é que aquele que eu percebo 
que tem esta dificuldade eu chamo e falo sobre aquela dificuldade. Para aquele que 
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é muito sintético e faz tipo um gráfico, eu falo para ele da importância dele trazer 
mais exemplo, escrever mais, e esta intervenção é possível dentro deste espaço de 
tempo. Não dá para fazer mais do que isto.  
 
P: Então você consegue identificar algumas, mas há uma intervenção.  
 
R: É. Isto.  
 
P: E como que você relaciona isto com o fato do estilo de aprendizado de cada um e 
o fato de estar numa realidade virtual?  
 
R: Eu acho que, de novo, o virtual expressa a realidade prática. No dia-a-dia do 
presencial, porque como eu também dou muita aula no presencial, aliás, a minha 
prática  é maior no presencial do que no virtual e a minha prática é a mesma coisa. E 
eu vejo o meu aluno quando ele faz um trabalho, eu dou aulas só para pós-
graduação agora, e quando eu peço um trabalho de análise crítica, sobre aquilo que 
ele pesquisou, aquilo que ele leu, de repente é a mesma situação. Alguns são tão 
sintéticos e eles acham que aquilo que eles leram lá está bom e pronto. E alguns 
não, eles querem mais bibliografia, eles querem ir mais fundo. Eles querem buscar 
outras vivências. Eles querem discutir sobre aquilo. Quer dizer, o que você vive no 
virtual é muito semelhante ao que você vive na sala de aula e as intervenções 
praticamente são as mesmas. Porque, quando você está no presencial são 40 
alunos na sala de aula, ou 50, ou 30, ou 35 e o fato é que é impossível você dar uma 
atenção individualizada para cada aluno, o tempo não dá. Então no virtual, aquele 
que expressa a necessidade você atende. E quando a pessoa não expressa fica 
muito difícil de você fazer uma intervenção e no presencial ali,  é real (não tem jeito).  
 
P: Então você consegue identificar alguns estilos de aprendizagem, mas 
dentro da sua proposta você faz alguns ajustes.  
 
R: Isto.  
 
P: E então não tem muito tempo de aprofundar.  
 
R: E algumas vezes eu indico leituras complementares quando eu percebo que a 
pessoa tem um interesse maior em um determinado tema. E aí você já vai 
passando.  
 
P: Quando o aluno escolhe determinados cursos o aluno escolhe o que ele 
quer aprender. Ele já conhece o conteúdo e aí a gente pode dizer que ele está 
escolhendo uma aprendizagem auto-direcionada ou auto-organizada. O que é 
que você acha disto, a partir da sua experiência?  
 
R: O que eu vejo lá é a própria escolha que ele faz em termos acadêmicos. Quando 
ele faz uma opção pela engenharia ou pela administração, de alguma forma, eles já 
têm esta auto direção, este auto comprometimento e o fato também de que o aluno 
toma contato com as disciplinas do MBA faz também com que ele se interessa mais 
por uma ou por outra disciplina. E então, ele vai dar mais atenção na maioria das 
vezes a um determinado ciclo ou tema que está sendo discutido, de acordo com o 
interesse dele. Com o que ele vai aplicar mais imediatamente na realidade dele. O 
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que é que ele está vivendo dentro da organização? E o que é que ele vivenciaria 
mais rápido para ele às vezes realizar um projeto que está em evidencia dentro da 
empresa. E então, de certa forma, ele se auto organiza dentro do interesse que ele 
tem naquele tema, mas também , ele extrapola isto de acordo com a necessidade 
que ele tem no ambiente de trabalho. Eu não diria que, eu não gosto de falar isto. Eu 
acho que não é assim não. Porque a pessoa tem movimentos internos que é aquilo 
que a motiva. Mas ela tem exigências externas, que é aquilo que ele tem que 
desempenhar. E então isto faz, às vezes, faz com que ele deixe o próprio interesse, 
a própria escolha em função de uma necessidade maior que é a da organização. Às 
vezes ele não gosta tanto de estratégia, não gosta tanto de finanças, mas ele 
precisa de aprender. E então eu acho que ele não se auto-organiza não. Em alguns 
momentos, ele tenta fazer esta organização de acordo com os próprios interesses e 
em outros momentos ele se ajusta a uma realidade que é maior do que ele. E aí ele 
tem que se motivar também para fazer esta disciplina.  
 
P: Até mesmo pela organização, pelo que eu estou entendendo, ele consegue 
isto. Ele se organiza. Ele tem as motivações internas e externas dele e, assim, 
ele coloca na balança. Seria isso? 
 
R: Isto.  
 
P: E então ele se organiza, o que eu quero mais agora, o que eu preciso mais 
agora. Ele conduz isto de acordo com o que ele quer, tanto pessoalmente 
quanto profissionalmente. Seria isso?  
 
R:  Isto.  
 
P: E ele tem também algumas necessidades.  
 
R: É isto mesmo. Mas o que eu queria também mencionar é o seguinte, ele pode às 
vezes, até direcionar esta busca dele para alguma coisa que ele não tinha pensado. 
E então, às vezes, ele extrapola esta motivação da auto-motivação. Eu já tive uma 
situação por exemplo.  
 
P: Seria alguma coisa como... ele vai naquele dia-a-dia dele e, de repente, o 
olhar dele se direcionasse para uma outra coisa, outro tema, seria isto?  
 
R: É isto. Eu já vivi uma situação interessante que até não foi no MBA. Foi no projeto 
empresarial em que a empresa estava passando por uma grande mudança. A 
pessoa tinha que fazer a escolha de um tema e o diretor mandou ele fazer outro. E 
ele fez. Não foi uma vez só não. Foram três. E agora eu me lembrei de três. E a 
empresa no caso  necessitava de uma pesquisa nesta área. E não era a área dele e 
ele fez. E fez e fez bem feitinho. E então eu fico vendo isto que tem horas que ele 
extrapola a auto-motivação, daquilo que ele busca, do próprio interesse. E tem horas 
inclusive que ele pode mudar o foco deste interesse por alguma coisa que surgiu no 
meio do caminho.  



126 

 

P: Algum fator externo.  
 
R: É, que vem e que de repente, muda este curso para o que ele não estava 
organizado inicialmente e aí então ele precisa de uma nova auto-organização.  
 
P: E ai ele consegue perceber isto.  
 
R: E ai ele consegue perceber e entender.  
 
P: E agora, de que forma a disciplina em que você atua adota estratégias que 
vão propiciar uma convergência no atendimento às expectativas dos alunos no 
processo de aprendizagem deles?  
 
R: Até hoje todas as pesquisas informais que eu consegui fazer foi do quanto foi 
satisfatório  ou não para eles (os alunos) aquele conteúdo. E então, eu acho que 
atende as necessidades. Atende a estas expectativas. É muito difícil para nós, 
porque como somos professores, eles (a instituição) aplicam uma avaliação de 
reação a este módulo, muitas vezes a gente não tem este feedback. Teve alguma 
necessidade que eventualmente não foi atendida? Teve algum interesse que 
eventualmente ocorreu e que ficou perdido no meio do caminho? Teve alguma 
aprendizagem que poderia ter sido mais reforçada e que não foi? A gente não sabe. 
Infelizmente não sabe.  
 
P: É informal. Agora com os alunos você tem este feedback.  
 
R: É com os alunos eu tenho este feedback. Agora não são todos. Tem sempre 
aqueles que participam, aqueles que fazem. E na avaliação formal se a gente 
pudesse ter isto, elogiar e perguntar sobre o que a gente mandou e tal para a gente 
ter este feedback. Nunca recebi. Muitas vezes você acha que atendeu a 
necessidade, que você conseguiu o objetivo e pode ser que não. E então é difícil de 
avaliar. É muito difícil de responder isto de uma forma concreta porque eu não tenho 
instrumentos para medir. E então  tem a questão da percepção, a questão da 
sensação, do feeling, do quanto que a pessoa te dá retorno, deste valor que tem lá 
nos trabalhos. E você não tem nada e então você fica completamente sozinha na 
sua percepção.  
 
P: Agora você acha que o aluno ele pode se direcionar para o que ele vai 
aprender.  
 
R: Não totalmente. Não dentro de um programa que já tem um formato. Porque ele 
se adapta aquilo ali e não dá tempo dele buscar muito mais coisas que além daquilo 
ali. Eu acho que depois do curso sim, ele poderia até direcionar a própria 
aprendizagem do que é interesse dele. Mas enquanto ele está ali, ele tem nota. Ele 
é avaliado. Desculpa, mas ele não dá conta do tanto de coisa que ele tem que fazer. 
O cara não dá conta. Ele continua trabalhando e ao mesmo tempo está fazendo o 
MBA. Ele faz o MBA e também trabalha. É um sufoco, eu acho que não passa pela 
cabeça de ninguém fazer outra coisa, além disto. É muito apertado. Além disto. 
Então, eu sempre percebo que se ele direcionar este auto-aprendizado, além do que 
significa, o modo de tentar ver se realmente é mais do interesse dele, de focar 
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naquilo que mais atende as necessidades dele, eu acho que isto é muito romântico. 
Não é real. Talvez seja um desejo, mas não é uma realidade.  
 
P: E agora, quanto a este aluno, pelo que você está falando a realidade dele é 
apertada. Ele é um profissional que trabalha e às vezes viaja. Enfim ele é muito 
ativo na área profissional, tem que fazer o curso, está estudando, se 
dedicando, como é que você que o ambiente virtual ajuda este aluno. Como é 
que ele ajuda no contexto da vida deste aluno, como que o ambiente virtual 
ajuda a realidade deste aluno?  
 
R: Interessante que eu imaginava que o ambiente virtual fosse um descanso para 
ele. Ou seja, porque ele não estava em sala de aula, e então que, naquele ambiente 
ali, ele está a distância. E depois eu vi que é ao contrário. Eles falam que quando 
eles estão no presencial eles se sentem de férias. E quando eles estão no virtual é o 
trabalho mais duro. Porque quando ele está no presencial, ele simplesmente se 
desliga da empresa s e vão viver o presencial, e então eles tem o conforto ali. E 
quando ele está no virtual ele está no virtual e também dentro da empresa. É o 
oposto. E então o trabalho mais duro na realidade é quando ele está participando, 
porque ele tem que ler, ir lá na Sala de Discussão e fazer os trabalhos. E tem prazo 
que sempre é muito curtinho. E então é muito mais apertado do que o presencial, 
porque ali agora são só mesmo os trabalhos que são feitos ali na sala de aula. Ele é 
avaliado ali. Não tem nada para levar para casa. A não ser a prova que depois eles 
têm um prazo.  
 
P: E então a carga...  
 
R: A carga é muito mais pesada. E eu escutei isto. E não foi alguém que me falou. 
Eu que escutei eles falando isto, participando. Porque eventualmente eu participo 
(do módulo presencial), para poder me atualizar um pouco. Para poder  ver como é 
que está sendo conduzindo e tudo. E eu já escutei isto, nós estamos de férias. Você 
matou a gente lá.  
 
P: E com relação ao currículo, como é que eles direcionam esta 
aprendizagem?  Como síntese mesmo... mas eu acho que já está respondida 
esta questão. E se o programa é auto-direcionado e não tem como, não daria 
tempo?  
 
R: Não dá. Não dá. O que ele pode fazer após certo tempo é aprofundar, se ele quer 
aprofundar em finanças, ou em estratégia depois de certo tempo ele pode então 
fazer alguma coisa que tenha estas disciplinas. Mas durante este tempo, eu acho 
que não.  
 
P: E depois de certo tempo ele poderia se organizar e buscar outra coisa.  
 
R: É. E de alguma forma eu acho que isto acontece. E quando ele escolhe onde ele 
vai fazer o projeto empresarial de certa forma ele está fazendo isto. Ele está 
direcionando para uma área de interesse.  
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P: E aí ele tem que fazer um projeto,  é um projeto de final de curso que ele faz, 
ele escolhe, que ele escolhe e de acordo com o aprendizado das disciplinas 
que ele monta um projeto e vai trabalhar naquilo.  
 
R: Isto.  
 
P: E vai desenvolver como se fosse uma monografia mas adaptado a realidade 
da empresa dele.  
 
R: Isto e eu acho que ele se direciona, que ele se auto organiza muito mais neste 
momento do que no período que ele está vivendo lá no a distância.  
 
P: Porque ali ele pode desenhar alguma coisa do jeito que ele quer.  
 
R: E ali ele pode escolher a área que ele quer. a não ser que seja em situações que 
eu comentei antes em que a empresa quem define. Mas, no geral, ele que escolhe, 
e então quando ele faz a escolha ele está auto-direcionando o interesse dele.  
 
P: Agora tendo em vista a experiência com este aluno da Fundação Dom 
Cabral quais os papeis que você destacaria para que o processo de 
aprendizagem se concretize no ambiente de educação a distância? O que é 
que você acha que favorece?  
 
R: De uma forma geral?  
 
P: Sim, mas vamos falar da sua disciplina num ambiente de EAD.  
 
R: Eu acho de uma forma geral, eu acho que o que pode facilitar a aprendizagem é 
a qualidade dos textos. É a riqueza da bibliografia complementar. A porta que  tem 
para o aluno da biblioteca virtual mesmo. De você passar os textos que estão lá 
disponíveis. Este feeling para que ele possa interagir com outras pessoas e trocar 
experiências ali na Sala de Discussão. O contato do professor estimulando 
permanentemente para que ele traga as questões que ele tem. Que ele traga as 
suas dúvidas e interaja com os outros participantes. Então, são todos estes fatores 
de uma forma geral e também na minha disciplina que é gestão de pessoas que 
favorecem o melhor  aprendizado. Textos que são muito lentos, muito acadêmicos, 
que não tocam muito na realidade da pessoa, são muito desmotivadores. A seleção 
dos textos que a pessoa vai ler...como que vão ser feitos os exercícios. De que 
maneira o exercício vai fazer com que ele reflita sobre o que ele leu e não que ele 
simplesmente repita o que o autor disse. De que maneira que ele é voltado para ver 
a realidade dele, para a discussão, na hora de fazer o exercício. De que maneira ele 
transpõe isto no dia-a-dia dele, isto sim, favorece a aprendizagem. Porque, por 
exemplo, alguns dos exercícios  nossos de gestão de pessoas ele tem que fazer um 
plano de desenvolvimento com base no que ele aprendeu, quer dizer, é uma 
perspectiva de futuro. E não de presente. Ele tem que refletir que competências ele 
precisa melhorar na liderança, que competências ele precisa para melhorar mais a 
equipe, para formar mais as pessoas e isto nem sempre está só no presente. Depois 
que o curso terminar, o que é que você vai fazer? Depois que você teve este 
aprendizado, o que é que muda na sua vida? E então, isto favorece realmente a 
construção de um novo saber, de um novo lugar, de um novo conhecimento, porque 
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ele tem que olhar para o que ele era antes, o que ele aprendeu agora, e o que é que 
ele faz com este novo conhecimento, lá no dia-a-dia, a partir de amanhã? Porque 
hoje ele obteve este novo conhecimento e no futuro, em termos do que ele vai 
aplicar? E a partir de então, ele não pode sair de lá com a sensação de apenas eu 
sei. Eu tive mais este saber e acumulei. Isto é o mais triste.  
 
P:  Lá no ambiente virtual.  
 
R: É. E então é lá que ele vai construir isto porque é lá que ele obteve esta 
informação. É lá que ele vai refletir sobre ela. É lá que ele vai construir o plano. É lá.  
 
P: Nos recursos do ambiente que, no caso, é lá que isso é possibilitado, que o 
professor ajuda... e, no processo todo, ali, você acha que ele favorece a 
aprendizagem? 
 
R: Ele favorece.  Em todos os momentos. O fato é que ele também desenvolve o 
trabalho seja na empresa, ou na casa dele, ou onde for, na praia, se for o caso. E 
manda este trabalho. Quer dizer que ele também estava à distância. E na hora que 
ele manda este trabalho, ele também recebe a resposta,  por exemplo, com 
comentários para mudanças, aí, ele está aplicando o conhecimento e isto é 
aprendizagem.  
 
P: E também, da forma que você colocou,  como dizem alguns alunos que a 
etapa a distância é mais cansativa, é a que puxa mais, é a mais trabalhosa. Ou 
seja, ao mesmo tempo que ele está na empresa, ele tem que se dedicar,  tem 
qualquer hora do dia para fazer isso.  
 
R: Isto mesmo.  
 
P: E eles podem acessar na praia igual você falou, em casa, no trabalho, nos 
Estados Unidos. E isto aí é um facilitador.  
 
R: É. Mas é um facilitador em termos tecnológicos. Mas não é um facilitador em 
termos da tensão, do stress, que isto gera para a pessoa na construção deste 
conhecimento. A tensão ela existe tanto quanto existe no ambiente presencial. 
Porque ele é tão exigido neste ambiente quanto ele é no outro. O fato de não estar 
na sala de aulas, só o liberta da tensão do lugar onde ele vai estudar. E para mim é 
muito confortável dizer isto porque eu já trabalhei com consultoria. eu já trabalhei 
durante 23 anos dentro de uma organização. Então é muito tempo. Eu duvido que 
hoje não estando dentro de 4 paredes, trabalhando dentro de 4 paredes, eu trabalho 
muito mais do que eu trabalhava antes. E a pressão que eu sinto no trabalho, com 
resultados para poder atender os clientes, para produzir o conhecimento, ela é muito 
maior do que eu tinha na sala de aulas. E eu não tenho o ambiente físico de 4 
paredes. Eu estou aqui hoje, eu estou no carro, eu estou viajando. Onde eu estou eu 
estou pensando aquilo.  
 
P: Mas favorece no sentido de que você tem uma tecnologia que ajuda.  
 
R: É. E então eu não sei se é sair das paredes do escritório, mas você não sai das 
pareces internas, pela função que você tem de mostrar um novo resultado, de 
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mostrar um novo aprendizado, de mostrar, realizar um trabalho. E é claro que assim 
como no presencial, a partir do momento que você entrega aquele trabalho você já 
parte para uma outra parte. E eu não sei, o conforto é facilíssimo. No mental, eu não 
sei. Eu não consigo dizer.  
 
P: Dá a impressão de que a vivência é maior. É constante ela não pára.  
 
R: Ela é constante. Ela não pára. Para não. Eu não sei se é o meu jeito de olhar isto 
não. Eu não tenho nenhuma pesquisa para poder dizer a respeito. Mas a minha 
experiência pessoal me diz isto e também o que eu ouvi do depoimento deles é a 
mesma coisa.  
 
P:  E você pode dizer que as pessoas colocam  que você está trabalhando e ao 
mesmo tempo está estudando. A demanda é muito maior.  
 
R: É.  
 
P: A demanda que você tem hoje ela é muito grande.  
 
R: Exato.  
 
P: Você quer dizer mais alguma coisa. Para fechar eu só queria que você 
colocasse você tem uma experiência muito grande no presencial e agora com 
foco no EAD, e eu queria que você colocasse o que foi que você aprendeu, o 
que é que foi positivo, o que é que te dá prazer na hora que você vai trabalhar 
no virtual, o que é muito bom e o que é muito ruim.  
 
R: Eu acho que o que é muito bom é o desafio. Eu acho que o fato de trabalhar a 
distância e ser capaz de transmitir afeto, de transmitir a presença, de fazer com que 
eles estejam interessados em você, mesmo que não te vejam. Isto é muito 
gratificante. Fica pensando no aluno, trazer ele para dentro da Sala de Discussão e 
fazer com que eles se interessem realmente. Este é o grande gratificante. O que é 
ruim é que você não vê o rosto da outra pessoa. Não vê a expressão facial, você 
não vê o que ela está expressando ali e não vê ao final se ela aprendeu ou se não 
aprendeu. E então numa população maior. Porque quando eu estou em sala de 
aulas eu pergunto. E você vê se é sincero ou não é sincero, o que ela está vivendo. 
Você vê pela fala, pela postura de boca, pela expressão facial do público. E este não 
foi bom. E no virtual você não sente. Você não passa. Só passam aqueles que 
querem passar. E eu diria que o que fica faltando é isto.  
 
P: Muito obrigado pela sua atenção.  
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Conjunto de atividades a distância da Disciplina A 
 
ATIVIDADE 1 
 
Trabalho Individual  
QUESTÕES (Estudo Dirigido: Unidade I - Pág. 11 a 95) 
 
Para responder as questões é necessário que você articule os conceitos estudados 
com a sua experiência e realidade. 
 
1. Os estilos “heróicos” de gestão e o uso dos fatores extrínsecos para obter a 
motivação constituem uma complementaridade na gestão de pessoas. Procure 
identificar e analisar três razões pelas quais os estilos “heróicos” associados ao uso 
dos “fatores extrínsecos” ainda persistem em algumas organizações. 
 
2. Considerando as duas formas de gestão de pessoas abordadas nos textos 
estudados – a) “Heroísmo” e b) “Liderança Transformacional”-, descreva como você 
percebe a sua atuação com sua equipe. 
 
3. Dentre as quatro características mais admiradas no líder, segundo a pesquisa de 
Kouzes e Posner, escolha uma que considera como valor essencial na prática 
gerencial da sua organização e discorra sobre ela. 
 
Exemplifique com fatos, acontecimentos e/ou situações ocorridas, de modo a 
justificar a escolha da característica como valor organizacional. 
 
INSTRUÇÕES DO PROFESSOR 
 
Caros participantes, 
 
Para a realização deste primeiro trabalho é importante que vocês leiam 
primeiramente os artigos da apostila e posteriormente os capítulos indicados no livro 
texto. 
 
Por exemplo: 
 
a) Para responder as questões 1 e 2 a leitura dos dois textos da Cecília Bergamini é 
fundamental, bem como os textos de Bradford e Cohen. 
Caso você não tenha equipe direta, responda com base na sua atuação cliente x 
fornecedor interno, ok? 
   
b) A questão 3 refere-se ao capítulo dois do livro-texto de Kouzes e Posner (A 
credibilidade é a base da liderança). 
Nas suas respostas, estejam atentos em estabelecer uma relação entre teoria e 
prática, essa atitude tornará o processo de aprendizagem mais rico e significativo. 
 
Finalmente, gostaria de chamar a atenção para os critérios de avaliação, (vejam no 
site). Estejam atentos aos prazos. O conteúdo será o item de maior peso na 
avaliação, embora a forma e a redação também sejam importantes. Os itens clareza, 
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objetividade, encadeamento lógico das idéias, número de páginas (3 a 5) são 
considerados na avaliação. 
Estou à disposição de todos e espero que, juntos, façamos um ótimo trabalho! 
  
 
ATIVIDADE 2 
 
QUESTÕES (Trabalho em Grupo) 
 
1) Reflitam sobre experiências de sucesso e de fracasso na formação de equipes 
nas organizações de vocês.  Em seguida, selecionem uma experiência de um dos 
participantes e respondam apenas uma das alternativas “a” ou “b” abaixo: 
 

a) Se o grupo selecionou uma experiência de sucesso, deverá fazer um relato 
sucinto do caso, procurando identificar em qual dos cinco tipos de 
grupo/equipe propostos por Katzenbach e Smith, o caso se enquadra.  
Justifique a escolha, complementando com os conceitos dos textos vistos na 
unidade. 

 
b) Se o grupo selecionou uma experiência mal sucedida, deverá fazer um relato 

sucinto do caso, e, com base nos textos estudados, apontar os fatores que 
levaram o caso ao fracasso. 

 
2) O grupo deverá indicar na experiência selecionada, quais as ações do líder que 
levariam à transformação do grupo em uma equipe de alta performance. 
 
(Lembrem-se que, mesmo uma equipe de sucesso, requer ações de manutenção 
permanentes.) 
 
A argumentação do grupo deverá ser baseada no texto de Katzenbach e Smith e de 
Kouzes e Posner. 
 
INSTRUÇÕES DO PROFESSOR 
 
Olá, tudo bem? 
 
Neste trabalho em grupo, é importante que vocês discutam com cuidado as 
experiências de cada participante para selecionar aquela que consideram a mais 
relevante. A premissa é de que tanto as experiências de sucesso como aquelas de 
fracasso podem levar à aprendizagem, desde que seja realizada uma reflexão sobre 
a experiência ocorrida. 
 
Portanto, na questão 1, vocês deverão selecionar uma experiência de um dos 
participantes e responder apenas uma das alternativas “a” ou “b”. 
 
Alternativa a) Identificar em qual dos tipos de grupo/equipe propostos por 
Katzenbach e Smith o caso se enquadra. Lembrem-se de relacionar a resposta com 
os conceitos estudados nos textos da unidade.  
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Alternativa b) Apontar os fatores que levaram o caso ao fracasso + justificativa 
baseada nos textos lidos. 
 
A questão 2 deverá ser respondida qualquer que seja a alternativa escolhida (“a” ou 
“b”). Aqui o campo de estudo permanece sendo a equipe, porém o foco está na 
atuação do líder que busca a alta performance da mesma. 
 
Dica: Em suas respostas, não deixem de citar a curva de performance (Katzenbach 
e Smith) e o conjunto de sinais. 
 
Desejo que neste trabalho em grupo, a equipe tenha uma ótima performance! 
 
Estou por aqui.  
 
 
ATIVIDADE 3 
 
QUESTÕES (Trabalho Individual)  
 
Para responder às questões é necessário que você articule os conceitos estudados 
com a sua experiência e realidade. 
  

1) De acordo com McClelland e Burnham, analise como a dimensão do poder 
interfere com a efetividade do líder? 

  
2) Considerando a necessidade de melhorar os resultados em sua unidade de 

trabalho, elabore um plano pessoal, com resultados esperados, identificando 
ações que levem em conta: 

  
a) Os atributos e comportamentos de liderança que você necessita 

desenvolver; 
b) O aumento de sua credibilidade pessoal perante seus superiores, pares 

e equipes. 
 
Utilize como suporte os textos da apostila, bem como os capítulos indicados no livro 
texto (Kouzes e Posner) e as 4 competências citadas por Warren Bennis. 
INSTRUÇÕES DO PROFESSOR 
Estamos quase encerrando nossos trabalhos. Espero que a convivência até aqui 
tenha sido a mais proveitosa possível.  
Este trabalho, de certa forma, recupera todos os conceitos estudados, tanto do livro 
de Kouzes e Posner quanto dos textos da apostila. Bibliografia complementar será 
de grande ajuda aqui. 
 
Dicas: 
 
A questão 1 está diretamente relacionada com o texto citado, porém não se 
esqueçam de relacionar com a sua prática diária. 
 
A questão 2,  elaboração do plano pessoal, é importante estarem atentos em 
relacionar os atributos da liderança (Kouzes e Posner) às melhorias que pretendem 
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implantar, seja no seu estilo de gestão como também em relação à equipe de 
trabalho. O texto de Bennis e de Mandelli e Zurdo são importantes complementos.  
 
Não se esqueçam que um plano de ação contém a descrição das ações, o como, 
responsáveis, prazos, resultados esperados e estão focados em ações futuras, após 
um diagnóstico breve de sua situação atual.  
 
Um abraço a todos, 
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Conjunto de atividades a distância da Disciplina D 
 
Mensagem do Professor Assistente  
Caros participantes,  
Gostaria de dar as minhas boas vindas falando do magnífico mundo das finanças. 
Neste lugar a palavra-chave é risco. Para entendê-lo devemos buscar conhecer a 
distribuição de probabilidade e assim tirarmos o maior proveito dela através dos 
maiores retornos esperados. 
 
Desejo a todos um ótimo curso e também gostaria de falar da minha satisfação de 
estarmos trabalhando juntos. Quero construir um grande fórum de debates com 
vocês, principalmente porque sou um apaixonado pelo tema. Convido a todos a 
participarem ativamente com dúvidas, sugestões e contribuições.  
Estarei entrando diariamente na Sala de Discussão, inclusive aos finais de semana, 
para podermos esclarecer as dúvidas a e otimizar nosso trabalho.  
Por fim, desejo a todos um ótimo curso e apaixonem por este tema tão vibrante e 
cheio de mistérios.  
Um abraço,  

 
Bibliografia Básica 
 
FUNDAÇÃO DOM CABRAL. MBA Empresarial 2002: Gestão de finanças. Belo 
Horizonte: FDC, 2005. 
 
Bibliografia Complementar 
 
ASWATH, D.Avaliação de investimentos – ferramentas e técnicas para determnação 
do valor. Qualitymark edition, 1997 
LAPPONI, J. C. Avaliação de projetos de investimento. São Paulo: Lapponi 

Treinamento, 1996 

KAPLAN, R. S.; COOPER, R. Custo e desempenho. São Paulo: Futura, 1998. 

SHANK, J. K.; GOVINDARAJAN, V. Gestão estratégica de custos. Rio de Janeiro: 

Campus, 1995. 

CHING, H. Y. Gestão estratégica de custos. São Paulo: Atlas, 1995. 

COGAN, S. Modelos ABC/ABM. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1997. 

NAKAGAWA, M. Custeio baseado em atividades. São Paulo: Atlas, 1994.  

 
 
ATIVIDADE 1 
 
QUESTÕES - (Estudo Dirigido I: Parte A - Unidades 1 a  3) 
 
1 – Faça uma análise da competição em sua indústria. Utilize o conceito de 
hipercompetição de D’Áveni, caso seja possível, ou o referencial de Porter, ou seja, 
a análise das 5 forças. 
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2 – Defina os diferentes grupos estratégicos que compõem sua indústria. Em qual 
deles sua empresa se insere? Discuta a possibilidade de movimentos intra e inter-
grupos. 

 
 
ATIVIDADE 2 
 
QUESTÕES - (Estudo Dirigido II – Partes B e C - Unidades 4 a 8) 
 
1 – Faça uma resenha dos principais pontos abordados na unidade 5. Discuta o 
conceito de competências e a metodologia  de Jay Barney sugerida para 
identificação das competências. Você poderia indicar 2 ou 3 competências de sua 
organização? 

2 -  Em alguns textos que compõem estas partes da apostila são discutidas algumas 
interpretações sobre o que é estratégia, assim como são discutidos aspectos ligados 
ao processo de formulação estratégica. Avalie estes aspectos em sua empresa. 
Como este conceito é entendido e trabalhado internamente? 

 

ATIVIDADE 3 
 
QUESTÕES - (Estudo Dirigido III – Parte D - Unidades 9 a 12) 
 
1 – Faça uma análise sobre os textos que compõem a unidade 9. Avalie suas 
similaridades e diferenças. Qual dentre as tipologias citadas mais se aproxima da 
escolha de sua unidade de negócios? Cite exemplos de empresas que pratiquem  as 
outras tipologias citadas pelos autores. (1 de cada – faça um breve resumo do 
exemplo, citando a fonte de consulta). 

2 – Discuta os conceitos de diversificação e especialização. Qual a tendência para 
sua empresa: diversificar-se ou especializar-se? Utilize para sustentar sua opinião as 
questões formuladas por Porter no texto apresentado na unidade 10 e uma das 
matrizes apresentadas no texto da unidade 11 –  A carteira estratégica.  

 
 
AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM 
 
Instruções: 
 

• Para responder a esta avaliação, você poderá utilizar-se dos textos de leitura 
básica disponibilizados, bem como de suas notas e material entregue nas 
aulas presenciais; 

• Procure ser claro e objetivo nas respostas;  
• Para economia de tempo tenha em mãos, previamente à realização da 

avaliação, todo o material a ser utilizado; 
• Desenvolva o texto com suas próprias palavras, não fazendo transcrições 

diretas do material sob consulta; 
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• A interpretação das questões faz parte da avaliação. 
• O texto a ser enviado à monitoria deve atender aos limites - não ultrapassar 

05 páginas - e formatos já utilizados para os EADs. 
• A avaliação deverá ser enviada, via site, à monitoria interativa 

impreterivelmente até o dia xx. 

 
 

1 - Como novo Diretor Financeiro da sua empresa, você precisa identificar e justificar 
quais as dificuldades e os impactos da implementação da metodologia do E.V.A.. 
Você também precisa justificar para o Conselho, que uma empresa gerenciada pela 
filosofia de agregação de valor tem condições de analisar com maior crítica a sua 
produção, os seus investimentos e sua estrutura de capital. Você pode considerar a 
sua empresa como parâmetro para responder a questão. 
 
Salientando que não é necessário a apresentação de grandezas numéricas, 
mas sim, o conjunto de informações que devem compor a metodologia de 
análise do novo investimento, destacar todos os aspectos relevantes na 
configuração do estudo para orientar a discussão e a decisão dos acionistas. 
Obs: Utilizar o negócio da sua empresa como referência para o estudo. 
 
2 – Utilizando a sua empresa como referência, propor um plano de ação hipotético, 
porém aderente à sua realidade, visando o melhor gerenciamento da Necessidade 
de Capital de Giro. Considere na sua análise toda a cadeia produtiva. Não basta 
melhorar apenas o desempenho da empresa. Toda cadeia precisa "ganhar". Não 
basta indicar as variáveis que compõem a NCG, mas como as elas devem ser 
geridas.
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 Sala de Discussão da Atividade 1 da Disciplina A 
 
Assunto: Sejam bem-vindos  
Por: Ana Em: 15/06/05 22:09 
Olá a todos vocês, 
 
Como estão? Animados para realizar o primeiro trabalho? 
Para mim é um grande prazer estar dividindo este espaço com vocês. 
Acredito que irão gostar muito da leitura dos textos. Para fazer este primeiro trabalho 
vocês irão ler toda a apostila: o texto sobre motivação, escrito pela prof.Marly e os 
dois primeiros capítulos retirados do livro Excelência Empresarial, do Bradford e 
Cohen. 
Estarei por aqui e espero que possamos debater as dúvidas, questionamentos, 
idéias e reflexões que vocês certamente terão ao fazer as leituras. 
Observem que alteramos para cinco o limite máximo de páginas para a realização 
deste primeiro trabalho.  
Abraços 
Ana 

Assunto: Re: Sejam bem-vindos  
Por: Aluna Em: 17/06/05 21:52 
Ana, 
Uma duvida.... Abaixo, vc informa que temos que ler os textos 1, 2 e 3 da apostila. 
Aqui no site, nas orientações consta "Leitura Básica: Textos 1 e 2 da apostila". 
O site está errado ? 
Obrigada. 

Assunto: Re: Sejam bem-vindos  
Por: Ana Em: 19/06/05 22:24 
Ei Aluna, 
 
Boa Noite. 
Tudo bem com você? 
Vou pedir para que seja feita a correção no site, porque para responder a segunda 
questão do trabalho é imprescindível a leitura do texto 3 da apostila. 
Um abraço 
Ana 
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Assunto: Leitura Complementar – Artigo 
Por: Aluno Em: 19/06/05 20:17 
Oi Ana, 
 
Se você já tiver falado sobre isto me desculpe, mas como (ou onde) podemos 
conseguir o artigo do Álvaro TAMAYO e da Tatiane PASCHOAL? 
 
Aguardo a sua resposta. Obrigado, 
 
Nilo. 

Assunto: Re: Leitura Complementar - Artigo 
Por: Ana Em: 19/06/05 22:27 
Olá Aluno, 
 
Tudo bem? 
Vou solicitar a publicação do texto na biblioteca do site. 
Um abraço 
Ana 

Assunto: Re: Leitura Complementar - Artigo 
Por: Aluno Em: 20/06/05 10:35 
Bom dia Ana, 
Olhei agora e o artigo não está disponível. Sem querer pressionar mas como viajo 
nos próximos dias preciso entregar logo a atividade e portanto quanto antes ler 
melhor. 
Obrigado, 
Aluno 

Assunto: Re: Leitura Complementar - Artigo 
Por: Monitor FDC Em: 21/06/05 15:33 
Olá Pessoal,  
 
Está publicado na biblioteca do site e também na aba de orientações da atividade 1 
o arquivo para leitura complementar. 
 
Para facilitar, segue em anexo junto a esta mensagem. 
 
Abraços, 
Monitor FDC 
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Assunto: Trabalho 
Por: Aluno Em: 23/06/05 13:49 
Oi , Ana  
 
Estou com dúvidas com relação ao material para o primeiro trabalho  
Entendi que a matéria para o primeiro trabalho : 
1-Leitura de toda a apostila ; 
2-Livro ( lideres ) de Warren Bennis e Burt nanus , leitura até a pagina 126 . 
 
Estou certo ou não . 
Obrigado !!! 
 
Aluno 
 

Assunto: Re: Trabalho 
Por: Aluno  Em: 23/06/05 20:52 
Aluno 1, 
 
Para o 1º trabalho é necessário ler o texto 1 da apostila e a leitura complementar da 
Tamayo.(1ª questão) 
Para a 2ª questão os textos 2 e 3 da apostila. 
Espero ter ajudado. 
Abs 
Aluno  

Assunto: Re: Trabalho 
Por: Ana Em: 24/06/05 14:45 
Ei Aluno, 
 
Obrigada. É isto mesmo. Apenas faço a ressalva que o texto do TAMAYO faz parte 
da leitura complementar, mas claro que ajuda a responder a primeira questão. 
Tudo bem quanto aos textos? Algum ponto que vocês gostariam de debater? 
Aguardo manifestações. Vamos usar este espaço para trocar idéias e experiências. 
Abraços a todos 
Ana  

Assunto: Re: Trabalho 
Por: Aluno Em: 25/06/05 15:22 
 
Oi Ana, 
 
Com relação à 2ª pergunta gostaria de "fugir" um pouco da apostila e focar os estilos 
heróicos em fatores culturais, papel(ou não) do RH na empresa e políticas de 
treinamento. 
Coloco isto pois passei por algumas experiências profissionais que vem de encontro 
com este tema.  
Obrigado 
 
Aluno 
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Assunto: Re: Trabalho 
Por: Ana Em: 26/06/05 11:24 
Olá Aluno, 
 
Tudo bem? 
Na resposta da questão 2 você pode abordar sim as razões para a permanência do 
modelo heróico de gestão que você tenha observado na realidade da sua 
organização, sem necessariamente recorrer as que são apresentadas pelo Bradford 
e Cohen. No entanto, não deixe de fazer referência aos conceitos apresentados 
pelos autores quanto ao significado de um modelo heróico de gestão, manifestado 
tanto no estilo de gerente-técnico, quanto no de gerente-maestro.  
Certo? 
Um abraço e bom trabalho. 
Ana  

Assunto: Re: Trabalho 
Por: Ana Em: 24/06/05 14:39 
Oi Aluno,  
 
Tudo bem? 
Para o primeiro trabalho é necessário ler "apenas" toda a apostila: textos 1, 2 e 3. 
O livro do Bennis você vai ler para fazer o segundo trabalho. 
Um abraço 
Ana 
 
 
Assunto: Dúvida - formato do trabalho 
Por: Aluno Em: 26/06/05 12:39 
 
Ola Ana, tudo bem? 
 
No site está escrito que o trabalho deve limitar-se a 5 páginas, na apostila, página 7, 
a 3 páginas. Qual esta correto? 
 
Abs, 
Aluno 

Assunto: Re: Dúvida - formato do trabalho 
Por: Ana Em: 26/06/05 18:42 
Ei Aluno, 
 
Tudo bem? 
Nós alteramos o limite máximo de páginas para 5, considerando as colocações que 
vocês fizeram no dia da apresentação, lembra? Vocês ponderaram que era muita 
carga de leitura e que três páginas talvez fossem insuficientes para colocar todos os 
conceitos e reflexões que vocês aprenderiam e fariam.  
Então o site é que está certo. 
Um abraço 
Ana 
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Assunto: Heróis (ou não)? 
Por: Aluno Em: 26/06/05 12:46 
 
Na introdução, página 9, Pedro Mandelli fala do "novo" papel que a gerência 
intermediaria deve assumir. Ele diz que este papel começa com a "coragem e com 
autodeterminação" e isto requer "grande esforço e até mesmo sofrimento, com a 
renúncia temporária de algumas coisas da vida." 
 
Não são estes características e atitudes esperadas em heróis? Não é contraditório 
com o restante da apostila? 
 
Aluno 

Assunto: Re: Heróis (ou não)? 
Por: Ana Em: 26/06/05 18:57 
Olá Aluno, 
 
Tudo bem? 
Bem, eu não vejo assim, como uma contradição. Acredito que ser líder é algo que 
exige realmente muito das pessoas, mas não precisa ser herói, entendendo herói 
como aquele que se coloca no lugar de "salvador da pátria", que sabe tudo e tem 
todas as respostas. 
O que é esperado do líder é que ele tenha a capacidade de influenciar as pessoas 
para fazerem algo que tenha significado para elas, e para isso o líder não pode fazer 
e decidir pela pessoa, como o herói faz. O esforço e sofrimento que o Mandelli se 
refere tem muito mais a ver com ser um modelo de performance, com abrir mão da 
própria decisão e aprender a ouvir a idéia do outro que pode ser melhor que a sua, 
com deixar o outro fazer e acreditar que ele pode fazer, ajudá-lo a fazer e aceitar 
que também a outra pessoa pode ser melhor que você em algumas competências. 
Creio que isso que gera sofrimento e exige um grande esforço: aprender que liderar 
não é ser servido pelo outro, mas sim servir os outros. 
O que você pensa disso? 
Um abraço 
Ana 

Assunto: Re: Heróis (ou não)? 
Por: Aluno Em: 27/06/05 23:39 
 
Oi Ana, 
 
sim, da forma como você colocou, eu concordo. 
 
Aluno 
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Assunto: Duvida 
Por: Aluno Em: 27/06/05 08:26 
Na orientação para o trabalho gostaria de saber se "Objetivos " pertence somente a 
questão 2 ou é uma orientação para ambas as questões? Aluno. 

Assunto: Re: Duvida 
Por: Ana Em: 27/06/05 14:50 
Ei Aluno, 
 
Tudo bem? 
Os objetivos definem o que se espera de aprendizado com a realização deste 
primeiro trabalho, respondendo as duas questões.  
Um abraço 
Ana 
 

Assunto: motivação - parte 1 apostila 
Por: Aluno Em: 27/06/05 10:22 
Ana, lendo a parte 1 da apostila me lembrei de um outro livro que li ano passado: 
Por que fazemos o que fazemos - Edward Deci, Negocio Editora. Este livro também 
é muito interessante e sua idéia central vai ao encontro com a apostila, defendendo 
que a motivação e "recompensa" da realização de um trabalho estão no prazer de 
fazer o trabalho em si, e não em nenhum fator extrínseco. Na verdade o autor tem 
uma visão ainda mais negativa das "recompensas". O livro é variado também porque 
não aborda apenas o mundo dos negócios, mas estudantes, crianças, artistas e 
outros relacionamentos. Você conhece este autor ? O que acha dele ? 
 
Obrigado, Aluno 

Assunto: Re: motivação - parte 1 apostila 
Por: Ana Em: 27/06/05 14:55 
Olá Aluno, 
 
Tudo bem com você? 
Eu não conheço este autor, nem o livro. Vou procurar para dar uma olhada. Parece 
interessante. 
Obrigada pela indicação. 
Um abraço 
Ana 
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Assunto: Teorias motivacionais e de Gestão 
Por: Aluna Em: 27/06/05 20:25 
Ana,  
Estou com uma dúvida: na questão 1 precisamos falar como nossas empresas 
trabalham o aspecto motivacional, analisando criticamente a nossa realidade vis-à-
vis as teorias motivacionais e de gestão. No texto 1 uma série de autores são 
mencionados e eu me confundi um pouco. Gostaria que vc me confirmasse os 
autores e suas teorias. São elas: 
Bergamini - condicionamento (comportamentalista ou behaviorista) x motivação 
(enfoque fenomenológico) 
Pavlov - Todo comportamento humano seria aprendido por condicionamentos a 
fatores extrínsecos 
Skinner - Condicionamento Operante - reforço positivo x negativo 
Herzberg - Fatores de manutenção, higiênicos ou de movimento 
 
Esqueci alguém com alguma teoria? 
 
Obrigada, Aluna 
 
 

Assunto: Re: Teorias motivacionais e de Gestão 
Por: Ana Em: 27/06/05 23:16 
Aluna, 
 
Tudo bem? 
É isto mesmo. E complementando: 
Watson também é um representante da escola behaviorista; 
Lagache também coloca o comportamento condicionado que gera um movimento; 
Milhollan e Forisha seguem o enfoque fenomenológico da motivação, que acredita 
que o homem é essencialmente livre e fonte dos seus próprios atos. 
É isto que é citado no texto, claro que existem outros autores e teorias que foram 
definidas, mas para a resposta basta diferenciar os processos extrínsecos e 
intrínsecos da motivação. 
Um abraço 
Ana  
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Assunto: Fatores intrínsecos e extrínsecos 
Por: Aluna Em: 28/06/05 10:43 
Ana,  
 
Complementando a pergunta da Aluna, há outros autores que abordam teorias 
distintas: há Maslow, com a hierarquia das necessidades, Herzbeg com os 
motivadores higiênicos e McClelland com realização, afiliação e poder. Neste ordem, 
acho que é uma evolução das teorias.  
 
Contudo, acho que a motivação é interna - são os motivos pelos quais a pessoa 
busca sua satisfação e depende de sua personalidade, percepção e experiências 
anteriores de recompensa e punição. O que as empresas (e outras pessoas) podem 
fazer é desenvolver critérios e também perceber quais fatores externos "ativam" os 
motivos interiores de cada indivíduo.  
 
A abordagem pode ser desta maneira ? 
 
Sds, 
Aluna 

Assunto: Re: Fatores intrínsecos e extrínsecos 
Por: Ana Em: 28/06/05 18:41 
Ei Aluna, 
 
Tudo bem? 
É isto mesmo, é esta a abordagem. Sendo importante demonstrar que existe uma 
diferença entre condicionamento e motivação, como é relatado no texto. 
Um abraço 
Ana 
 
 

Assunto: Re: Fatores intrínsecos e extrínsecos 
Por: Aluno Em: 28/06/05 18:56 
Oi Ana, 
 
Você não acha que é demais generalizarmos que todas as pessoas buscam através 
do trabalho "uma oportunidade de realizar suas potencialidades, o reconhecimento 
do próprio valor, a satisfação das necessidades de autodesenvolvimento"? Pegando 
"o gancho" da hierarquia de Maslow, o que podemos dizer das pessoas que, 
estando na base desta hierarquia buscam no trabalho somente suprimento das suas 
necessidades vitais básicas? 
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Assunto: Re: Fatores intrínsecos e extrínsecos 
Por: Ana Em: 28/06/05 23:18 
Ei Aluno, 
 
Tudo bem? 
O ser humano é uma "usina de necessidades". Evidentemente, se as necessidades 
básicas não estão sempre supridas é difícil querer mais. 
Acredito que as pessoas gostam e sempre querem ser reconhecidas pelo bom 
trabalho que fazem, em qualquer situação. 
Também considero que as pessoas são muito diferentes entre si, em qualquer 
posição, existem aquelas que se contentam com o que tem e aquelas que sempre 
querem mais. Não dá para generalizar mesmo. 
Concordo com Maslow também que as pessoas só irão sentir outras necessidades 
quando tiverem as anteriores atendidas.  
Concorda ou não? Realmente é muito difícil generalizar, acredito que nunca exista 
uma única resposta quando se trata de seres humanos. 
Um abraço 
Ana 
 
 
Assunto: Fatores intrínsecos e extrínsecos 
Por: Aluna Em: 28/06/05 10:43 
Ana,  
 
Complementando a pergunta da Aluna 1, há outros autores que abordam teorias 
distintas: há Maslow, com a hierarquia das necessidades, Herzbeg com os 
motivadores higiênicos e McClelland com realização, afiliação e poder. Neste ordem, 
acho que é uma evolução das teorias.  
 
Contudo, acho que a motivação é interna - são os motivos pelos quais a pessoa 
busca sua satisfação e depende de sua personalidade, percepção e experiências 
anteriores de recompensa e punição. O que as empresas (e outras pessoas) podem 
fazer é desenvolver critérios e também perceber quais fatores externos "ativam" os 
motivos interiores de cada indivíduo.  
 
A abordagem pode ser desta maneira ? 
 
Sds, 
Aluna 

Assunto: Re: Fatores intrínsecos e extrínsecos 
Por: Ana Em: 28/06/05 18:41 
Ei Aluna, 
 
Tudo bem? 
É isto mesmo, é esta a abordagem. Sendo importante demonstrar que existe uma 
diferença entre condicionamento e motivação, como é relatado no texto. 
Um abraço 
Ana 
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Assunto: Re: Fatores intrínsecos e extrínsecos 
Por: Aluno Em: 28/06/05 18:56 
Oi Ana, 
 
Você não acha que é demais generalizarmos que todas as pessoas buscam através 
do trabalho "uma oportunidade de realizar suas potencialidades, o reconhecimento 
do próprio valor, a satisfação das necessidades de autodesenvolvimento"? Pegando 
"o gancho" da hierarquia de Maslow, o que podemos dizer das pessoas que, 
estando na base desta hierarquia buscam no trabalho somente suprimento das suas 
necessidades vitais básicas? 
 

Assunto: Re: Fatores intrínsecos e extrínsecos 
Por: Ana Em: 28/06/05 23:18 
Ei Aluno, 
 
Tudo bem? 
O ser humano é uma "usina de necessidades". Evidentemente, se as necessidades 
básicas não estão sempre supridas é difícil querer mais. 
Acredito que as pessoas gostam e sempre querem ser reconhecidas pelo bom 
trabalho que fazem, em qualquer situação. 
Também considero que as pessoas são muito diferentes entre si, em qualquer 
posição, existem aquelas que se contentam com o que tem e aquelas que sempre 
querem mais. Não dá para generalizar mesmo. 
Concordo com Maslow também que as pessoas só irão sentir outras necessidades 
quando tiverem as anteriores atendidas.  
Concorda ou não? Realmente é muito difícil generalizar, acredito que nunca exista 
uma única resposta quando se trata de seres humanos. 
Um abraço 
Ana 
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Assunto: evolução modelos maestro e técnico para pós heróico 
Por: Aluno Em: 28/06/05 13:01 
Ana, 
como um gerente maestro pode evoluir para um modelo pós heróico de liderança ? 
Estou partindo do princípio de que o gerente é bem intencionado, não manipulador 
ou "maquiavélico", mas sim alguém que aprendeu a gerenciar desta forma. Você 
concorda que um gerente maestro pode evoluir mais rapidamente para um modelo 
pós heróico do que um gerente técnico, já que tem mais habilidade para trabalhar 
com as pessoas, precisando direcionar estas suas habilidades de outra forma, não 
sendo o centro e resolvendo os problemas, mas fazendo com que a equipe se 
desenvolva e se motive atingindo as metas da organização, criando visão de futuro e 
inspiração. Como seria a evolução dos dois modelos (maestro e técnico) para um 
líder pós heróico ? Ressalto sempre fazer a análise a partir de pessoas bem 
intencionadas. Na área de pesquisa das empresas, por exemplo, muitos dos 
gerentes seguem a linha técnica, pois foi assim que eles aprenderam e a própria 
equipe também valoriza isto. Como voce vê o desafio destas passagens ? 
Obrigado, Aluno 

Assunto: Re: evolução modelos maestro e técnico para pós heróico 
Por: Ana Em: 28/06/05 19:01 
Olá Aluno, 
 
Obrigada mais uma vez por enriquecer o nosso debate. 
Eu avalio sim que o gerente que adota um estilo maestro tem uma vantagem em 
relação ao técnico que é a presença da competência do relacionamento 
interpessoal. No entanto, como você mesmo apontou ela precisa ser melhor 
direcionada para ajudar de fato os seguidores a crescerem. 
Acredito fortemente que a liderança é um processo de desenvolvimento, tanto 
profissional quanto pessoal. Então, seja no caso do gerente que adota o estilo 
técnico, porque foi assim que ele aprendeu, ou seja no caso do gerente que adota o 
estilo maestro, o caminho está no desenvolvimento, que passa por programas como 
este MBA que vocês estão fazendo, por Programas de Formação da Liderança 
oferecidos pelas empresas e, especialmente, pelo processo do auto-conhecimento e 
do auto-desenvolvimento. 
Outro ponto importante é o gerente realizar um "ato de fé" e passar a acreditar e 
confiar nas pessoas com as quais ele trabalha, porque só assim ele irá delegar e 
deixar que os outros de fato façam e tomem decisões. E mais que confiar, querer 
que as pessoas de fato cresçam, oferecendo a elas oportunidades, feedback e ajuda 
para o melhor desempenho e maior desenvolvimento. 
Espero ter esclarecido um pouco, temos muito que conversar ainda sobre isso. 
Um grande abraço 
Ana  
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Assunto: Re: evolução modelos maestro e técnico para pós heróico 
Por: Aluno Em: 29/06/05 08:40 
Obrigado pela resposta, Ana. Consegui esclarecer algumas dúvidas que eu tinha. 
Além disto, concordo com você que muito desta evolução passa por este "ato de fé" 
do gerente. Um abraço, Aluno 
 
 

Assunto: Re: evolução modelos maestro e técnico para pós heróico 
Por: Ana Em: 29/06/05 16:46 
Aluno, 
 
Para mim é um grande prazer trocar idéias com vocês. 
Aproveito a oportunidade para ressaltar a participação desta turma, que está muito 
acima da média das outras turmas que eu acompanhei. 
Vamos incrementar esta interação na Unidade II? 
Um abraço 
Ana  
 
 
 
Assunto: Considerações 
Por: Aluno Em: 29/06/05 03:10 
Ana , 
 
Bom dia !!!! Apesar de termos várias teorias motivacionais de variados autores 
(Teoria das Necessidades de Maslow,Teoria dos Dois Fatores de Herzberg,Teoria X 
e Y de McGregor ,Teoria da Eqüidade,Teoria da Determinação de Metas,Teoria ERC 
de Clayton Alderfer,Teoria da Expectativa de Vroom ) não consigo enxergar , na 
prática da maioria das organizações , um trabalho sério (quero dizer , bem 
embasado com fatos e dados e com um plano de ação) no sentido de desenvolver o 
aspecto motivacional como fator estratégico , para que o mesmo possa contribuir 
para o atingimento dos objetivos da empresa, mantendo os funcionários trabalhando 
com satisfação.O que você acha??? 
Abraços, 
Aluno 
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Assunto: Re: Considerações 
Por: Ana Em: 29/06/05 08:30 
Oi Aluno, 
 
Bom Dia! 
Acredito que o trato da questão da motivação das pessoas nas empresas está 
diretamente relacionado com a gestão de pessoas que elas adotam. Explicando 
melhor, se a empresa acredita que RH é uma função estratégica e se de fato ela 
valoriza as pessoas, com certeza as políticas e práticas vinculadas com a gestão de 
pessoas irão contemplar aspectos motivacionais. O que ocorre, é que a grande 
maioria das empresas brasileiras ainda não consideram RH como uma função 
estratégica e realmente não colocam a questão da motivação, como ela deve ser 
tratada, nos seus planos de ações. 
Vocês terão oportunidade de debater com o Prof. Mandelli, no módulo presencial, 
estas questões. Com certeza, ele vai apontar alternativas para a atuação das 
empresas que leve em consideração a motivação como fator estratégico para o 
alcance dos resultados empresariais. 
Obrigada por sua participação. 
Um abraço, 
Ana  
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Assunto: Re: Considerações 
Por: Aluno Em: 29/06/05 14:43 
Ana, realmente concordo com vc; complementando, as empresas andam ainda mais 
preocupadas em sua subsistência do que propriamente com o ambiente interno. 
Logicamente, isso vem sendo muito debatido, mas como o Aluno 1 mencionou 
poucos são os casos de sucesso verdadeiro (a retórica ainda ultrpassa a prática); 
outro fator crítico é o fato das pessoas estarem se tornando muito egocêntricas (por 
diversas variáveis conjunturais), não permitindo e não disponibilizando meios que os 
outros a sua volta tenham este sentimento de motivação externalizado e/ou sentido. 
 

Assunto: Re: Considerações 
Por: Ana Em: 29/06/05 16:43 
Júlio, acredito que uma das formas de mudar esta situação é através do trabalho em 
equipe, da criação de uma verdadeira equipe... Mas este é um debate que 
aprofundaremos na terceira unidade (gostou do marketing?) 
Um abraço 
Ana 
 
 
 
Assunto: Dúvidas 
Por: Aluno Em: 29/06/05 10:32 
Ana , 
 
Bom dia !!!!! Em relação a questão dois , gostaria de saber se a minha lógica de 
raciocínio está correta . Quando você fala em razões para a existência ,ainda hoje, 
dos estilos heróicos nas organizações , entendo que na verdade existam diferentes 
condições/situações nas empresas que ainda propiciam , ou melhor , que 
comportam a existência desses estilos tanto o técnico quanto o Maestro. Como 
exemplo, poderia citar a existência de uma equipe que exerce atividades 
independentes , autônomas , onde a necessidade de controle não é muito ampla 
,portanto a coordenação pode ser minimizada.E normalmente só necessitam de 
orientação técnica. Esta condição descrita no exemplo faz com que o gerente 
técnico ainda produza resultados, propicia, sua existência. Está correta essa 
linha???? 
 
Abraços, 
Aluno 

Assunto: Re: Dúvidas 
Por: Aluno Em: 29/06/05 14:45 
Aluno, 
 
Segui a mesma linha de pensamento. Vamos aguardar o retorno da Ana afim de 
verificar se estamos corretos!!!. Abs. 
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Assunto: Re: Dúvidas 
Por: Ana Em: 29/06/05 16:37 
Aluno, 
 
Tudo bem? 
Veja se o que eu repondi para o Aluno 1 esclareceu sua dúvida. 
Um abraço 
Ana 
 

Assunto: Re: Dúvidas 
Por: Ana Em: 29/06/05 16:35 
Oi Aluno, 
 
Boa Tarde! 
Olha Aluno na unidade 3 nós vamos estudar a questão das equipes e, mais 
especificamente, os papéis dos líderes de equipe, que de forma alguma, como 
veremos, pode assumir apenas uma função de orientação técnica. 
Mas este é um tema do terceiro trabalho. 
Agora, o que você coloca está muito em linha com o que o Bradford e Cohen 
apresentam na pg. 60 sobre as situações em que o estilo do gerente-técnico 
funciona. E, portanto, sua linha de raciocínio está correta. 
Um abraço, 
Ana  
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Anexo 6 – Exemplos de Telas da FDCnet 
FIGURA 6A – Sobre a Disciplina 
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FIGURA 6B – Guia de Atividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


