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RESUMO

Esta pesquisa partiu do pressuposto que não basta apenas capacitar os servidores
públicos para suas tarefas cotidianas; é preciso ir além, identificando aspectos positivos
e negativos da proposta de capacitação e suas repercussões na prática profissional. Uma
reflexão desse teor propicia o continuum ação – reflexão - transformação. Tendo esta
perspectiva por base, a pesquisa buscou investigar como capacitações online, oferecidas
a servidores públicos pela Escola da Previdência Social, são avaliadas por seus
participantes - técnicos e gestores. Deste objetivo foram retiradas as seguintes questões
de estudo: (a) quais as vantagens e desvantagens das capacitações online, segundo os
servidores públicos que participaram de cursos ofertados pelo Centro de Formação e
Aperfeiçoamento do INSS ? (b) que contribuições essas capacitações trazem à prática
desses servidores, segundo esses próprios sujeitos? (c) que sugestões esses servidores
apresentam para a melhoria das capacitações online? (d) que motivos levam os
servidores à desistência das capacitações online? Tais indagações remeteram a coleta e a
análise dos dados para uma abordagem mista, a qual se expressou por meio de
informações numéricas (dados quantitativos) e inferências extraídas das percepções dos
sujeitos da pesquisa (dados qualitativos). A abordagem mista é defendida por autores
que admitem a complementaridade entre as perspectivas quantitativa e qualitativa. A
análise do conteúdo dos dados qualitativos se baseou em uma abordagem teórica
centrada nos seguintes temas: (a) Educação Corporativa, desdobrado nos itens formação continuada; ensino-aprendizagem online; evasão de alunos em cursos a
distância; e (b) avaliação da aprendizagem, pormenorizada nos seguintes aspectos avaliação em uma perspectiva abrangente; avaliação da aprendizagem em programas de
treinamento; e avaliação da aprendizagem em ambientes online. Foram enviados 4000
questionários, e apenas 1607 servidores do INSS responderam dentro do prazo, sendo
que 375 se identificaram como gestores e 1.169 não gestores; 63 omitiram essa
informação. A grande maioria se mostrou favorável às capacitações online, sinalizando
diversas vantagens como: horário flexível para o estudo; crescimento profissional e
pessoal; permanência no posto de trabalho; democratização das informações
(comunicação igualitária e simultânea). No que tange às desvantagens dessas
capacitações, os sujeitos destacaram: inexistência, no trabalho, de ambiente físico
(reservado) para o estudo; cursos que apresentam uma visão limitada da Previdência;
propostas que não contemplam todas as necessidades dos servidores. Entre as
contribuições das capacitações online para a prática profissional aparecem: aumento nos
conhecimentos previdenciários; ampliação dos conhecimentos relacionados à carreira;
melhoria no desempenho corporativo e no atendimento ao cidadão. As sugestões para o
aperfeiçoamento englobam: flexibilizar o tempo de integralização do curso; elaborar
cursos de acordo com o perfil do servidor; integrar o curso online com atividades
presenciais e discutir o curso após a sua conclusão, com vistas a perceber melhor as
mudanças no comportamento dos servidores. Por último, os sujeitos indicaram os
motivos da evasão nas capacitações online: excesso de trabalho; viagens a serviço;
inscrição dúbia (o curso já havia sido realizado anteriormente); conteúdo desinteressante
(fraco/repetitivo); relação precária com a tutoria. Esta pesquisa pode subsidiar o
planejamento de capacitações online na Educação Corporativa.
Palavras-chave: Capacitações online. Formação continuada de servidores públicos.
Educação corporativa. Previdência Social
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ABSTRACT

This research assumed that not only empower civil servants to their daily tasks, we must
go further, identifying positive and negative aspects of the proposed training and its
impact on professional practice. A reflection of this content provides the continuum
action - reflection - transformation. Having this perspective based on the research
sought to investigate how online training, offered to public servants by the School of
Social Welfare, are evaluated by its participants - coaches and managers. This goal were
taken to study the following questions: (a) what are the advantages and disadvantages of
online training, according to officials who attended courses offered by the Centre for
Development and Improvement of Social Security? (B) contributions that these
capabilities bring to practice these servers, according to these very subjects? (C) that
these servers have suggestions for improving online capabilities? (D) reasons that lead
to the withdrawal of the servers online capabilities? Such inquiries have returned the
collection and analysis of data for a mixed approach, which is expressed by numerical
information (quantitative data) and inferences drawn from the perceptions of the
research subjects (qualitative data). A mixed approach is advocated by the authors admit
that the complementarity between quantitative and qualitative perspectives. The content
analysis of qualitative data was based on a theoretical approach based on the following
themes: (a) Corporate Education, unfolded in items - continuing education, teaching and
learning online, evasion of students in distance learning courses, and (b) assessment
learning, detailed in the following ways - in a comprehensive review, evaluation of
learning in training programs, and assessment of learning in online environments. 4000
questionnaires were sent, and only 1607 servers within INSS responded, and 375
identified themselves as managers and 1,169 non-managers, 63 omitted this
information. The vast majority was in favor to online capabilities, signaling several
advantages: flexible schedule for study; professional and personal growth; stay on the
job; democratization of information (egalitarian communication and simultaneous).
Regarding the disadvantages of such training, the subjects highlighted: absence, work,
physical environment (reserved) for the study; courses that present a limited view of
Social Security; proposals that do not address all the needs of servers. Among the
contributions of online training for professional practice appear: pension increase in
knowledge; expansion of knowledge related to career, improvement in corporate
performance and citizen service. Suggestions for improvement include: flexible time
payment of course; develop courses according to the profile server; integrate online
course with classroom activities and discuss the course after its completion, in order to
better understand changes in behavior servers. Finally, subjects indicated the reasons for
dropout in online training: overwork; business trips; enrollment dubious (the course had
already been done before); uninteresting content (weak / repetitive); precarious
relationship with the tutoring. This research can inform planning capabilities online in
Corporate Education.
Keywords: Online Capabilities. Continued training of civil servants. Corporate
education. Social security
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APRESENTAÇAO

A autora desta dissertação é empregada da Empresa de Tecnologia e Informação
da Previdência Social (DATAPREV), regida pela Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), desde 1989. Deste ano até 2005 desempenhou suas atividades na área técnica desenvolvimento de sistemas, quando foi transferida para o Departamento de
Desenvolvimento de Pessoas, com a atribuição de atuar na formação continuada dos
empregados desta Empresa e na capacitação de seus clientes, a saber: Ministérios e
Autarquias. Esta atribuição tem se fundamentado na concepção de gestão do
conhecimento com vista ao desenvolvimento de projetos de educação online.
Tal transferência proporcionou uma estreita relação da profissional com
servidores do Ministério da Previdência Social (MPS), na medida em que sua atuação se
deu em parceria com a Escola da Previdência Social (EPS), que, naquele momento, se
encontrava em processo de institucionalização, tendo como finalidade principal atender
à formação continuada dos servidores lotados no âmbito do Ministério 1. Cabe salientar
que esta Escola sofreu um grande processo de reestruturação, vindo a se constituir, a
partir de 2011, no Centro de Formação e Aperfeiçoamento do INSS (CFAI).

A

participação no processo de institucionalização da EPS gerou significativo intercâmbio,
tanto no âmbito da elaboração como da execução de atividades, integrando as duas
instituições (DATAPREV e CFAI).
Por questões estruturais, estratégicas e políticas, a EPS não continuou atendendo
às instituições que compõem o MPS, sendo suas atividades de formação dirigidas aos
servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No entanto, a experiência
vivenciada nos permitiu assumir, em 2009, as atividades técnico-pedagógicas da Escola
da DATAPREV; esta, na ocasião, não oficializada.
Assim, por estar envolvida e ter grande preocupação com a qualidade dos
processos realizados junto aos servidores públicos, a autora desta pesquisa considerou
oportuno um estudo que lhe permitisse obter subsídios para os processos avaliativos da
Escola da DATAPREV e do CFAI. De forma mais ampla, a pesquisa tem a intenção de
oferecer dados para os planos estratégicos dessas instituições, bem como subsidiar
trabalhos acadêmicos vinculados à Educação Corporativa.

1

O Ministério da Previdência Social possui em sua estrutura três Instituições: Instituto Nacional de
Seguro Social - INSS, Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV e
Superintendência Nacional de Previdência complementar - PREVIC
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1. A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS: DAS PROPOSTAS
INICIAIS À EDUCAÇÃO ONLINE

1.1 INTRODUÇÃO

A organização governamental no Brasil se inicia com a transferência da corte de Lisboa
para o Rio de Janeiro, em 1808, quando D. João constituiu os primeiros ministérios, a
saber: Ministérios de Negócios do Reino; Ministério de Negócios Estrangeiros;
Ministérios da Guerra; e Ministérios de Negócios da Marinha e Ultramar. Nesta
ocasião, e durante todo o Império (reinados de Pedro I e Pedro II – 1822 a 1889), o
modelo administrativo era patrimonialista, ou seja, gerido por uma visão na qual os
interesses públicos se confundiam com os privados. Neste modelo o estado é percebido
como uma extensão do poder do soberano, sendo os cargos administrativos loteados de
forma clientelística, o que dava margem à corrupção e ao nepotismo. A estrutura
administrativa caracterizava-se por sua simplicidade: poucos órgãos com muita
abrangência (MARINI, 2004).
Com a proclamação da República, em 1889, aos poucos vão se modificando os
processos administrativos, que se tornam mais complexos tendo em vista a divisão do
país em unidades federativas. A partir de 1930 é introduzido o modelo de administração
burocrática que visava enfrentar os problemas decorrentes da resistente cultura
patrimonialista até então predominante. Este modelo, porém, foi marcado por uma
centralização do poder do Estado, com forte orientação nacionalista. É neste momento
que se inicia um acelerado processo de industrialização, surgindo, também, as primeiras
instituições dirigidas à formação de funcionários públicos, a saber, entre elas
destacando-se o Departamento de Administração do Serviço Público (DASP). Criado
em 1936, o DASP tinha as seguintes funções básicas: supervisionar a administração
pública e formar os administradores públicos do primeiro escalão, além de fixar o
orçamento nacional. Em 1939, foram criados os - Departamentos Administrativos dos
Estados (DAE), também conhecidos à época como “Daspinhos”, funcionando como
projeções regionais do DASP. Com o tempo, o DASP cristalizou sua atuação,
transformando-se em uma superinstituição, colocando em prática a centralização e a
hierarquia administrativas (MARINI, idem).
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Nos anos 50 e 60, o modelo burocrático implantado no governo Vargas (1930) já
dava sinais de esgotamento, devido à excessiva rigidez e à forte centralização. Abria-se
caminho para novas formas de preparação dos funcionários públicos. De qualquer
modo, o DASP constitui um marco no processo de profissionalização e qualificação do
servidor público. Nas duas décadas seguintes (1940 e 1950) foram criados o Instituto
Rio Branco (IRB – 1945), a Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE - 1953) e a
Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP - 1954), todos voltados para a qualificação de
funcionários públicos de áreas específicas. Nos anos que se seguem a essas duas
décadas, surgiram outras escolas setoriais, voltadas à capacitação de parcelas específicas
do serviço público (Escola Nacional de Administração Pública - ENAP, 2010).
É, no entanto, a partir de 1986, com a criação da Escola Nacional de
Administração Pública (ENAP) que se fortalece a preocupação com a modernização e a
melhoria do serviço público, com foco na formação de funcionários de nível superior.
Instituída pelo Decreto nº 93.277/1986, a ENAP se destinaria, “basicamente, a planejar,
promover, coordenar e avaliar as atividades de formação, aperfeiçoamento e
profissionalização do pessoal civil de nível superior da administração federal” (ENAP,
2010).
Com a Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 39, parágrafo 2º,
determinou a criação das escolas de governo nos três níveis federativos, consolida-se a
relevância da participação em cursos de formação e aperfeiçoamento como um requisito
necessário aos servidores públicos para a promoção de sua carreira. No final de 2009, a
Rede Nacional de Escolas de Governo estava composta por 121 instituições, sendo 38
federais, 55 estaduais e 28 municipais (ENAP, 2010).
No início, essas Escolas realizavam processos de formação de seus funcionários
utilizando a modalidade de ensino presencial. Com o desenvolvimento das tecnologias
de informação e comunicação (TIC), especialmente as digitais (computador e internet),
ao longo dos anos 90 e primeiros cinco anos do novo século, surge a possibilidade de
inserir a Educação Online nos espaços de capacitação dos servidores públicos, facilitada
pela expansão de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) 2.
A partir daí, instituições governamentais criaram, em suas estruturas
organizacionais, centros de formação online, valendo-se da perspectiva de educação
continuada (life-long learning – BRUNER, 2004). No rastro desse movimento surgem
2

AVA é um LMS- Learning Management Systems, ou Sistema de Gestão da Aprendizagem (SGA), são
softwares desenvolvidos sobre uma metodologia pedagógica para promover a aprendizagem virtual.
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as Universidades Corporativas, entre as quais se destacam a da Petrobrás 3, a do Banco
do Brasil 4 e a dos Correios 5.
Na maioria das instituições de governo, os centros de capacitação ficaram
atrelados à área de Desenvolvimento de Pessoas, recebendo, neste âmbito, a
denominação de Escola, tendo como objetivo fundamental capacitar os seus
funcionários. Foi, assim, que surgiram no Ministério da Previdência Social a Escola da
Previdência Social - EPS (vinculada ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS), em
2006, e a Escola da DATAPREV (Empresa de Tecnologia da Informação), em fase de
implantação. A educação continuada nestes contextos institucionais tem como foco as
competências exigidas no exercício dos cargos dos servidores do Ministério da
Previdência Social (MPS), sendo a utilização de processos de capacitação online
recente, com seu início em 2007. O principal fator da implementação / expansão das
capacitações online foi a necessidade de implantação do Novo Modelo de Gestão
(NMG) 6, determinante do processo de modernização da Previdência Social, onde todo
o sistema de operacionalização do regime geral de Previdência foi repensado de modo a
atender às necessidades dos usuários da forma mais efetiva possível.
O MPS possui em sua estrutura organizacional o INSS, a DATAPREV e a
Previdência Complementar (PREVIC), onde estão lotados aproximadamente 45 mil
servidores, distribuídos por vários municípios do Brasil. Capacitar todos os servidores
para o processo de mudança proposto constituiu um grande desafio, pois há que
considerar a diversidade do atendimento no que tange aos seguintes aspectos:
características regionais; cargos diferenciados; nível de escolaridade; faixa etária;
compromisso com o serviço público, além da estrutura física de cada órgão, como por
exemplo, as agências do INSS que atendem em prédios fixos ou em estruturas móveis
(vans) e flutuantes (barcos).
Para capacitar seus servidores em grande escala, mantendo o mesmo padrão de
qualidade, a EPS adotou a tendência das grandes organizações mundiais, valendo-se da
Educação a Distância suportada pela tecnologia de redes (BRUNNER, 2004).
Com as capacitações online é possível atender a um número muito maior de
servidores uma vez que cada um realiza seus estudos a distância com apoio de material
3

http://www2.petrobras.com.br/Petrobras/portugues/empregos/emp_gestao_index.htm
https://www13.bb.com.br/appbb/portal/bb/unv/func/lgn/UnivCorpLogin.jsp
5
http://www.correios.com.br/universidade/default.cfm
6
Criado na gestão do então Ministro Nelson Machado.
4
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instrucional. Tais capacitações potencializam, também, uma política de redução de
custos dos processos de formação, na medida em que redundam na diminuição de
viagens (as pessoas não precisam se deslocar da sua sede para outro local onde é
realizado o curso presencial) e, consequentemente, mantém os servidores nos seus
postos de trabalho, proporcionando a continuidade do atendimento na sua capacidade
plena. Assim, vários cursos de curta e média duração têm sido ofertados desde 2007,
com o objetivo de atualizar os servidores para a nova proposta de trabalho. As
inscrições nesses curso são voluntárias ou ocorrem por indicação das gerências, segundo
a necessidade do serviço, mas havendo sempre a recomendação de que a capacitação
seja realizada no horário do expediente. Apesar dessa recomendação nos deparamos
com o fenômeno da evasão.
Entre os resultados almejados no desempenho dos servidores, após esses
processos formativos, está a realização de um trabalho ainda mais eficiente e com uma
qualidade cada vez maior. Este amplo processo de capacitação, implementado pela
EPS/CFAI, ainda que recente, demanda avaliação, na qual se expressem as vozes dos
sujeitos que o vivenciam, de modo a garantir reformulações com vistas à sua
sustentabilidade.
De um modo geral, os processos de avaliação incidem sobre a percepção dos
capacitados em relação à eficácia do curso (em que medida o curso atendeu às
expectativas do sujeito no sentido de capacitá-lo para a função que exerce ou vai exercer
– avaliação da implementação) e sobre o aprendizado (resultados em termos de domínio
do conteúdo ministrado – avaliação do desempenho). No âmbito corporativo esses dois
processos, implementação e desempenho, são conhecidos respectivamente como
‘avaliação de reação’ e ‘avaliação da aprendizagem’ (KIRKPATRICK, 2010a). Este
mesmo autor entende que um processo só se torna completo quando concretiza a
avaliação da aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos, sendo por ele designada de
avaliação do comportamento; esta, para outros autores (HAMBLIN, 1978; LORENZ,
1979), é reconhecida como avaliação de impacto.
As duas primeiras modalidades de avaliação são mais comuns, sendo que a
avaliação do desempenho/aprendizagem é, quase sempre, obrigatória. A avaliação do
impacto é bem mais difícil de ser desenvolvida, pois implica observar in loco o trabalho
desenvolvido. Isto se torna mais complexo quando se trata de muitos sujeitos a serem
observados/analisados e, também, quando os locais da prática se situam longe e
dispersos da sede onde estão lotados os avaliadores. Outro fator que contribui para
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dificultar a avaliação de impacto na prática profissional diz respeito à necessidade de se
dar um intervalo entre o fim do curso de formação e o desenvolvimento da prática. É
importante haver um tempo de maturação para que os efeitos da formação possam ser
observados com maior clareza (LORENZ, idem).
Embora reconhecendo a relevância da avaliação de impacto, mas tendo em vista
as dificuldades que teríamos de enfrentar no curto espaço de tempo destinado à
produção desta pesquisa, percebemos, desde logo, que nossa proposta não poderia
contemplar esta modalidade avaliativa. Visualizamos, no entanto, a possibilidade de
aprofundar aspectos relacionados às percepções que os sujeitos expressam sobre a
vivência de cursos dessa natureza em suas relações com o desempenho profissional
subseqüente.
Inserimos a problemática a ser abordada no contexto da chamada ‘Educação
Corporativa’, que tem como conceito, segundo o Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comercio Exterior 7, a ideia de que esta educação
é mais do que treinamento empresarial ou qualificação de mão-de-obra.
Trata-se de articular coerentemente as competências individuais e
organizacionais no contexto mais amplo da empresa. Nesse sentido,
práticas de Educação Corporativa estão intrinsecamente relacionadas ao
processo de inovação nas empresas e ao aumento da competitividade de
seus produtos (bens ou serviços).

Partimos do pressuposto que não basta apenas capacitar os servidores públicos
para suas tarefas cotidianas, ficando a avaliação limitada a dados sobre seu desempenho
durante o processo de formação. É preciso ir além, procurando aspectos positivos e
negativos da proposta que sustentou a capacitação, desvelando, inclusive, repercussões
na prática profissional. Uma reflexão desse teor propicia o continuum ação – reflexão transformação. Luckesi (1996, p. 33) afirma que avaliar é “julgamento de valor sobre
manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão”. Nesta
linha de pensamento inserimos a problemática que nos mobiliza, a saber: a necessidade
de implementar, de forma sistemática, avaliações que apontem acertos, erros,
dificuldades, limites, vantagens, desvantagens das capacitações conduzidas com
servidores públicos, considerando, especialmente, que esta categoria profissional é
responsável pela qualidade dos serviços públicos oferecidos à população.
Em face desta necessidade, entendemos que cabia desvelar a visão dos sujeitos
capacitados, pois a vivência de uma ou mais capacitações, sejam elas presenciais ou
7

Extraído do portal do Ministério: <http://www.educor.desenvolvimento.gov.br/educacao>, visitado em
abril de 2011.
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online, deve redundar em processo reflexivo do qual podem se extrair subsídios que
enriqueçam os processos avaliativos dessas duas empresas de governo (DATAPREV e
INSS). A avaliação de cursos na ótica de seus sujeitos, no âmbito da Educação
Corporativa, possui abrangência significativa atingindo as áreas psicossocial e
sociocultural, mas, pela sua complexidade, a grande maioria das instituições não a
realiza.
A preocupação com uma abordagem mais ampla na avaliação foi destacada no
14º Congresso Internacional da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED),
realizado em setembro de 2008, na cidade de Santos. Na abertura do evento, o
Presidente desta Associação, alertou que se torna:
urgente que os profissionais de EAD no Brasil iniciem estudos do
impacto da aprendizagem nas suas instituições, tanto para aperfeiçoar
progressivamente seu trabalho e o de seus colegas, quanto para criar
“inputs críticos” (benchmarks) que servem de marcadores de qualidade
para identificar as causas que levam a resultados diferentes 8.

No Congresso desta mesma associação, realizado em agosto / setembro de 2010,
foi apresentado o documento denominado CensoEaD.br (ABED / FGV, 2010) que
divulga pesquisa realizada em 2009, na qual se constatou que somente 7% do universo
das instituições investigadas realizam o acompanhamento dos cursos, capacitações,
treinamentos realizados, abrangendo a avaliação da reação, da aprendizagem e de
impacto. Portanto, ficou evidenciado pelo referido documento a limitação dos processos
avaliativos.
Segundo Lima e Cavalcanti (2003, p. 9), as empresas capacitam os seus
empregados para o desempenho competitivo. Estes autores afirmam que “a competição
é cada vez mais baseada na capacidade de transformar informação em conhecimento e
conhecimento em decisões e ações de negócio.” Eles acrescentam que:
políticas públicas eficientes e eficazes devem estar embasadas em
diagnósticos precisos, e estes, em dados e informações confiáveis e
atualizadas. Sem estas últimas, como realizar diagnósticos indicando os
pontos fortes e fracos, os principais problemas e os objetivos
estratégicos?

Portanto, as informações oriundas dos servidores públicos são indispensáveis na
medida em que se baseiam na prática cotidiana.

8

Endereço: <http://www.abed.org.br/congresso2008/> Acesso em 4 de outubro 2010.
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Em face do exposto, redigimos o objetivo geral da presente pesquisa: investigar
como capacitações online, oferecidas a servidores públicos pela Escola da Previdência
Social, são avaliadas por seus participantes - técnicos e gestores. Deste objetivo, foram
retiradas as seguintes questões de estudo:
(a) quais as vantagens e as desvantagens das capacitações online segundo os servidores
públicos que participaram de cursos ofertados pelo CFAI ?
(b) que contribuições essas capacitações trazem à prática desses servidores, segundo
esses próprios sujeitos?
(c) que sugestões esses servidores apresentam para a melhoria das capacitações online?
(d) que motivos levam os servidores à desistência das capacitações online?

Tendo em vista que o foco da pesquisa é a ‘capacitação online de servidores
públicos’, realizamos, inicialmente, um levantamento no Banco de Teses e Dissertações
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 9, com a
finalidade de levantar o que já se produziu sobre este tema e determinar a oportunidade
da pesquisa. Partindo das seguintes palavras-chave: Educação Corporativa, capacitação
online, formação continuada de servidores públicos e avaliação em EAD, encontramos
três trabalhos que apresentam aderência à nossa proposta, os quais são a seguir
abordados.
A primeira produção refere-se à tese de doutorado de Pilla (2007), na área de
Administração de Empresa. A autora, considerando a relevância do e-learning para os
ambientes corporativos da contemporaneidade marcados pelo dinamismo imposto pela
globalização do mundo do trabalho, entende que se torna necessário investigar os
impactos dessa modalidade de ensino-aprendizagem neste contexto. Para tanto,
descreve características das organizações onde realizou seus estudos (uma no Brasil e
outra na Austrália) e, mais especificamente, do e-learning nelas implantado; propõe um
sistema que valorize a sensibilização dos sujeitos para processos de avaliação
desenvolvido em parceria (alunos e implementadores). Destaca a necessidade de testar o
modelo proposto, além de sugerir instrumentos para a avaliação da aprendizagem, da
satisfação e dos resultados.
A contribuição de Pilla nos remete à reflexão sobre os impactos oriundos da
modalidade a distância nas capacitações em grande escala, como é o caso do CFAI.

9

Portal da CAPES: http://www.capes.gov.br/ . Acesso em 20/ outubro, 2010.
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O segundo trabalho, dissertação de Mello (2009), teve como objetivo verificar o
impacto de treinamento online na produtividade do trabalho. Na parte teórica, a autora
discutiu os conceitos de Formação Profissional, Educação, Qualificação, Treinamento e
Produtividade. O estudo, segundo a autora, foi exploratório, descritivo e explicativo e
buscou identificar e descrever as relações entre treinamento e produtividade nos seus
elementos essenciais. A coleta de dados, realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, se dirigiu a gestores e profissionais de três grandes empresas privadas do
Rio de Janeiro. Os resultados obtidos apontaram a impossibilidade de se estabelecer
uma correlação direta entre treinamento e produtividade do trabalho nos contextos
pesquisados, tendo em vista que: (a) os objetivos de treinamento desconsideram as
necessidades da área de produtividade; (b) a produtividade do trabalho raramente é
medida, o que dificulta o estabelecimento de padrões mínimos de desempenho a serem
tomados como referência; e (c) existe uma confusão conceitual entre desempenho
(esforço realizado) e produtividade (resultado alcançado). Mello destaca um fato
bastante recorrente no âmbito corporativo, que se refere à dissociação das políticas de
desenvolvimento de competências gerenciais e técnicas, necessárias ao desempenho das
atividades laborais dos sujeitos, das práticas.
Com relação a essa preocupação, tanto o CFAI quanto a DATAPREV possuem
suas políticas educacionais atreladas ao seu planejamento estratégico. Ambas também
têm programa de avaliação funcional onde são atribuídos pesos aos fatores
determinantes de desempenho profissional. Assim, o programa de capacitação é
direcionado para atender às metas a serem alcançadas. Porém, diante do número
expressivo de servidores e da dispersão geográfica é possível que algumas ações não
atinjam às necessidades reais do seu público alvo. Por este motivo, salientamos a
relevância de ‘ouvir’ os sujeitos envolvidos no processo.
Por último, encontramos a dissertação de Silva (2010) que avaliou o impacto da
implantação da Educação Corporativa a Distância (ECaD) na qualificação dos
funcionários da Companhia Paranaense de Energia – COPEL. Este autor tomou como
referência a metodologia de Kirkpatrick e Kirkpatrick (2010a e 2010b), utilizada para
avaliação de treinamentos realizados em corporações. Sua pesquisa, de natureza
exploratória / descritiva, valeu-se de questionário estruturado e observação direta. Os
resultados evidenciaram a necessidade de se explicitar a política de EAD da empresa,
bem como levar os funcionários a assumirem a valorização do aprendizado contínuo.
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Silva (2010) traz uma contribuição relevante para a nossa pesquisa. Trata-se da
disseminação da política de EAD como uma das modalidades de capacitação em nível
corporativo. Ainda que considerando apropriada a implantação das ações oriundas da
política do NMG, no sentido de promover a capacitação dos servidores do MPS, nos
deparamos com uma incógnita, que é a compreensão / aceitação desse processo, por
parte de seus servidores. Nesta direção, o autor nos alerta sobre a necessidade de um
diálogo permanente entre a Instituição e seus colaboradores.
Como só encontramos essas três pesquisas na Base de Dados da CAPES,
focalizando as capacitações de servidores públicos, direcionamos o levantamento para
revistas das áreas de Administração Pública e Empresarial, selecionando três delas por
estarem entre as mais renomadas e terem acervo digitalizado. Foram elas: Revista de
Administração Pública (RAP) da Fundação Getúlio Vargas; Revista de Administração
de Empresas (RAE) da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo; e, Revista de
Administração da Universidade de São Paulo (RAUSP), sendo consultados os números
referentes aos últimos cinco anos, período este que coincide com o desenvolvimento de
capacitações online na EPS, atual CFAI.
Na RAP encontramos apenas um artigo relacionado ao nosso tema, elaborado
por Ghedine, Testa e Freitas (2006). Nele, os autores analisam as contribuições de duas
iniciativas de EAD via internet, realizadas em duas empresas, as quais se dirigiram
especificamente para os funcionários. A pesquisa, concretizada na forma de estudo de
caso, detectou que essas empresas possuíam concepções educacionais bem distintas, o
que acabou por interferir nos resultados da EAD online. No primeiro caso, os benefícios
se concentraram na qualidade do produto e no outro atingiram, mais especificamente, o
auto-desenvolvimento do capital intelectual da empresa. Esses autores trazem uma lição
bastante relevante para o contexto da Educação Corporativa: trata-se da compreensão da
necessidade de fazer o diálogo entre a cultura da empresa e a concepção educacional
adotada. A generalização de concepções educacionais não se aplica, particularmente
quando as finalidades empresariais são bastante diferentes.
Na RAUSP e na RAE não encontramos qualquer trabalho que focalizasse o
nosso tema.
Em consultas paralelas, encontramos um artigo apresentado por Almeida (2006)
em um Congresso 10, realizado na Guatemala, no qual é relatada a experiência de uma
10

XI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública,
Ciudad de Guatemala, 7 - 10 Nov. 2006
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empresa pública brasileira do ramo de Tecnologia da Informação e Comunicação, o
SERPRO. O foco foi o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias para superar
desafios da educação continuada de seus empregados. O autor destacada a avaliação de
reação como feedback para o (re)planejamento das ações educacionais, sejam elas
conduzidas de forma isolada ou em parceria com outras empresas de governo. Este
artigo nos interessou pelo destaque que dá à necessidade de ouvir os alunos sobre o
planejamento das propostas de capacitação.
A restrita produção de trabalhos voltados para a avaliação de ‘capacitações
online de servidores públicos’ justificou e confirmou a relevância de investigar este
tema. Uma análise de cursos online já oferecidos pelo INSS, por meio do CFAI, pode
ensejar questionamentos sobre diretrizes e estratégias desta escola e do próprio INSS no
que tange a propostas educacionais direcionadas à melhoria do serviço público na era
das mídias digitais. Escutar o que os servidores capacitados têm a dizer sobre os cursos
realizados é relevante para a Educação Corporativa e, mais especificamente, para a
DATAPREV, tendo em vista que esta empresa encontra-se em processo de
desenvolvimento da sua própria escola.
As informações obtidas sobre o ensino-aprendizagem online, com base na
vivência dos servidores públicos, entrelaçando as novas formas de ensinar e aprender
com apoio das tecnologias digitais, a formação continuada no nível corporativo e a
avaliação dos cursos implementados, articulam temas e problemas que afligem os
educadores / formadores de profissionais na era das mídias digitais. É neste nicho que
situamos a relevância da pesquisa.

1.2 METODOLOGIA DO ESTUDO

Nosso objetivo de estudo e as questões dele derivadas remeteram a coleta de
dados e sua análise para uma abordagem mista, ou seja, envolveram a obtenção de
dados numéricos (quantitativos) e informações extraídas da vivência dos sujeitos da
pesquisa (dados qualitativos). A abordagem mista é defendida por inúmeros autores
entre, eles Santos Filho (1997), que sinaliza a complementaridade entre as perspectivas
quantitativa e qualitativa.
Encontramos em Jodelet (2010) a defesa da abordagem qualitativa ao afirmar
que esta é fundamental quando se pretende uma melhor compreensão dos fenômenos
sociais contemporâneos, marcados pela diversificação social e cultural e pela contínua
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transformação. Sobre a abordagem qualitativa, Alves-Mazzotti (2000, p. 148) sinaliza
que “a coleta sistemática de dados deve ser precedida por uma imersão do pesquisador
no contexto estudado”, o que o transforma em um intérprete da realidade. Essas duas
considerações foram contempladas em nossa proposta de investigação. Com a
abordagem qualitativa buscamos desvelar as vantagens e as desvantagens das
capacitações online; suas contribuições; as sugestões de melhoria; e os motivos das
desistências de estudo, todos esses aspectos inseridos em práticas que refletem
tendências da sociedade tecnologizada. Este desvelamento ao ser conduzido pela
pesquisadora que, há mais de 20 anos está imersa no contexto do estudo, lhe permitiu
assumir o papel de intérprete das percepções dos sujeitos envolvidos com tais
capacitações.
A defesa da abordagem quantitativa foi meramente operacional, tendo sido
determinada pelo fato de que as capacitações em análise foram ministradas para
milhares de servidores, o que exigiu tratamento numérico dos dados coletados. Nesta
abordagem, o raciocínio do investigador se baseou em mensurações, na determinação de
relações de causa e efeito e em alguns procedimentos estatísticos (CRESWELL, 2007).
Considerando que os resultados de nossa pesquisa visam subsidiar estratégias de
avaliação de aprendizagens que ocorrem em processos de ensino online no âmbito do
MPS, entendemos que o estudo incorpora a ideia de ‘construção de uma proposta’.
Assim, situamos o construtivismo social como a perspectiva pela qual se daria a análise
dos dados coletados na pesquisa (ALVES-MAZZOTTI, idem).
Creswell (idem, p.26) esclarece que o objetivo básico das pesquisas na linha do
construtivismo social é obter o máximo possível de visões dos participantes sobre a
situação que está sendo estudada. No presente estudo, essas visões foram obtidas por
meio de um número elevado de perguntas fechadas e algumas abertas, inseridas no
instrumento de coleta de dados. Tais visões se configuram em significados construídos a
partir de situações nas quais se dá a interação histórico-social de dois ou mais sujeitos.
Trata-se, pois, de significados forjados /negociados nas relações sociais; daí o nome de
construtivismo social.
Cabe ao pesquisador a tarefa de dar sentido (ou interpretar) aos significados que
os sujeitos do estudo têm da realidade em foco (produtos das capacitações online).
A definição dos passos metodológicos foi precedida de uma reunião com o então
Diretor de Recursos Humanos do INSS, ocasião em que solicitamos autorização para a
pesquisa, abrindo-se um processo que culminou sendo analisado pelo Presidente do
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INSS 11. Cabe ressaltar o interesse deste Presidente na pesquisa, o que o levou a solicitar
à Coordenadora Geral do CFAI 12 a disseminação da autorização da pesquisa, entre os
gestores da Instituição.
Sendo, no entanto, inviável trabalhar com todos os sujeitos capacitados,
estabelecemos um recorte que englobou, aproximadamente, 4.000 servidores, percentual
que correspondeu a mais de 10% dos cadastrados no CFAI, no ano de 2011, para a
realização de cursos nas categorias de: gestão estratégica e gestão de agências da
previdência social; assuntos técnicos direcionados ao atendimento do cidadão;
comportamental; e conteúdos instrumentais relacionados à informática. Neste
cadastramento se inserem servidores de várias Unidades da Federação, de diversos
cargos e com diversas realidades de lotação (agências fixas, móveis e flutuantes).
Para atingir este quantitativo, utilizamos um questionário online, com perguntas
fechadas e abertas. Tal questionário, após ter sido validado por dois profissionais, um da
DATAPREV e outro do INSS (ambos com Mestrado, o primeiro em Estatística e o
segundo em Educação), foi encaminhado por e-mail, com apoio institucional, para todos
os sujeitos incluídos em nosso recorte de pesquisa. Obtivemos, então, um total de 1.607
respondentes.
O questionário foi tabulado com apoio de um sistema eletrônico (LimeSurvey),
que permitiu a elaboração de gráficos, tabelas e quadros, redundando na organização de
conjuntos de respostas que passaram a ser analisadas nas seguintes dimensões: (a) na
sua relação com cada questão de estudo; (b) na relação com todas as questões de estudo;
(c) por categoria de respondente; (d) na triangulação entre as categorias de
respondentes; e (e) como conclusão do estudo, em reposta ao objetivo geral da pesquisa.
Uma vez depuradas as respostas às questões de estudo na perspectiva quantiqualitativa, foram as mesmas confrontadas com o embasamento teórico construído
especificamente para a presente pesquisa. Este embasamento incidiu sobre dois eixos, a
saber: (a) Educação Corporativa, desdobrado nos seguintes itens; formação continuada;
ensino-aprendizagem online; evasão de alunos em cursos a distância, os quais compõem
o capítulo 2; e (b) avaliação da aprendizagem, pormenorizada nos seguintes aspectos:
avaliação em uma perspectiva abrangente; avaliação da aprendizagem em programas de

11

Dr. Mauro Luciano Hauschild, Procurador Federal , foi empossado como presidente do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS). A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União do dia 14 de
janeiro de 2011.
12
Renata Silvia Melo
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treinamento; e avaliação da aprendizagem em ambientes online, todos integrando o
capitulo 3.
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2. EDUCAÇÃO CORPORATIVA

Considerando que nossa pesquisa se insere no universo corporativo e tendo em
vista seu tema, objetivo geral e questões de estudo, entendemos que um dos capítulos
teóricos deveria abordar a Educação Corporativa, aí se incluindo os seguintes tópicos:
(a) conceito, finalidades e práticas da Educação Corporativa; (b) formação continuada:
conceito, modelos, relevância e limitações; (c) ensino-aprendizagem online:
características e especificidades no âmbito corporativo; (d) evasão de alunos em cursos
a distância. A questão da avaliação da aprendizagem, que é central em nossa pesquisa, é
discutida no capítulo que segue.

2.1. CONCEITO, FINALIDADES E PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO CORPORATIVA

A Educação Corporativa tem seu apogeu no seio da globalização, surgindo como
resposta às exigências derivadas da competitividade dos mercados, especialmente os
que se inserem no âmbito internacional. Para manter suas reservas de mercado, as
empresas precisam prover os seus colaboradores de informações significativas e
esclarecedoras, que alimentem a produção e o consumo.
Na área da Administração, espaço onde é amplamente discutida, a Educação
Corporativa pode ser visualizada como o conjunto de
todas as atividades realizadas para modelar, difundir e aplicar conceitos,
teorias e todo tipo de conhecimento, no contexto de uma organização, e
entre os membros dessa organização, outras organizações que interagem
com a primeira, diferentes públicos relacionados e membros da
comunidade impactada pela organização em questão, com o propósito
de tornar tal organização mais capacitada para alcançar seus
objetivos (CHRISTOVAM, 2008).

Rosemberg (2008, p.41) ressalta que a produção e o consumo na
contemporaneidade dependem do fortalecimento do espírito competitivo que, por sua
vez, tem relação direta com a capacidade das pessoas trabalharem juntas e de
construírem uma empresa inteligente. Ele sinaliza que este tipo de empresa se apresenta
como
uma organização de alto desempenho que possibilita conhecimento e
competências, habilitados pela tecnologia, para crescer e fluir
livremente pelas fronteiras departamentais, geográficas ou hierárquicas,
onde eles são compartilhados e acessíveis para o uso e benefício de
todos.
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Este conceito privilegia o conhecimento, destacando que a aprendizagem é
elemento essencial no compartilhamento de saberes.
Ainda,

segundo

Rosemberg

(2008,

p.161)

“o

compartilhamento

de

conhecimento é uma marca registrada da empresa inteligente”. Atualmente esse
compartilhamento é potencializado com a inserção das redes sociais. A interação entre
os participantes promove o compartilhamento da informação e do conhecimento,
estimulando o desenvolvimento de inovações. Tomael et al (2005, p.94)
complementam, ao dizer que
as redes são mais valorizadas; ao mesmo tempo que contribuem para o
aprimoramento dos ativos organizacionais, possibilitam que as
organizações, distinguindo as características das redes e valendo-se
delas, tornem o compartilhamento mais profícuo.

Se as pessoas começam a compartilhar ideias e conseguem perceber a
importância desse processo, o próprio compartilhamento fortalece a cultura da
aprendizagem, particularmente a aprendizagem colaborativa.
Tal perspectiva constitui um desafio para as empresas que valorizam o ‘capital
intelectual’ (MUNDIM, 2004, p.7), sendo bastante disseminada no contexto da
Educação Corporativa; daí ser fundamental trazer uma de suas definições, o que nos faz
recorrer a Cavalcanti (2001, p.67). Ele considera que capital intelectual
refere-se tanto à capacidade, à habilidade e à experiência quanto ao
conhecimento formal das pessoas que integram uma organização. O
capital intelectual é um ativo intangível que pertence ao próprio
indivíduo, mas que pode ser utilizado pela empresa para gerar lucro ou
aumentar seu prestígio e reconhecimento social.

Para ampliar lucros, prestígio e o reconhecimento social, as organizações
“ajudam seus empregados a desenvolver a capacidade de aprender” (MEISTER, 1999,
p.49), esperando que eles apliquem seus conhecimentos nas práticas da empresa.
As organizações do século XXI visam a sustentabilidade como elemento
indispensável para acompanhar as constantes mudanças no ambiente do trabalho,
derivadas da globalização da economia e da ampla disseminação das tecnologias,
especialmente as digitais. Meister (1999, p.3) faz um paralelo entre o modelo básico de
organização predominante no mundo empresarial, dos anos 50 e 60 do século passado,
com o atual, destacando que:
a hierarquia corporativa, antigamente estável e de movimentos lentos,
com os “pensadores” no topo da pirâmide e os “fazedores” na base, é
pouco apropriada ao novo ambiente competitivo e de movimentos
rápidos. [...] para prosperar nesse ambiente global em constante
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transformação é necessário um novo tipo de organização, em que um
modo de pensar compartilhado por todos os funcionários é vital para o
sucesso no longo prazo.

No ambiente global se inserem as Universidades Corporativas, abordadas por
vários autores contemporâneos, dentre eles Mundim (2004), Ricardo (2006), Eboli
(2004) e Meister (1999). Na diversidade de tratamentos, Ricardo (2006, p.10) aponta
um dos desafios da Universidade Corporativa
[...] proporcionar ao trabalhador uma aprendizagem que permita o
exercício criativo de suas atividades no desenvolvimento das
competências que lhe permitam responder, prontamente, aos problemas
do cotidiano do trabalho.

Gomes e Starec (2006, p.16) observam que empresas públicas e privadas
programam sistemas educacionais baseados em princípios e práticas das universidades
corporativas, a qual conceituam como:
um sistema de desenvolvimento de pessoas, focado na gestão de
pessoas por competências, que tem o objetivo de promover a cultura e
os valores da empresa e de capacitar os funcionários de acordo com as
necessidade especificas de cada setor.

Estes autores ressaltam que as universidades corporativas surgiram em função
das lacunas existentes entre o conhecimento produzido nas instituições acadêmicas e o
conhecimento exigido no mercado de trabalho. Assim, nos últimos anos, tem se dado a
expansão de empresas valorizando políticas de desenvolvimento de pessoas por meio da
modalidade designada ‘Educação Corporativa’. No bojo desta proposta educacional,
verifica-se a centralidade dos pilares da educação no novo milênio, a saber: aprender a
conhecer; aprender a fazer; aprender a viver; aprender a ser, defendidos por Delors
(1998).
Meister (1999, p.131) entende que a Universidade Corporativa assume o papel
de ‘laboratório de aprendizagem’, por explorar diferentes maneiras de disseminar o
conhecimento, visando a melhoria do desempenho no trabalho. Neste sentido, um dos
pressupostos desta universidade é que o conhecimento se torna mais consistente quando
a aprendizagem se reveste de significado, o que implica em estreito vínculo entre o
conhecimento e a realidade de trabalho do empregado. As ações do processo educativo,
além de privilegiarem o desenvolvimento e a retenção do capital intelectual, devem
proporcionar o incentivo à inovação (GOULART, 2004).
O processo de mudança no MPS, proporcionado pela implantação do NMG,
consiste em inovação no atendimento ao segurado e nos remete ao termo ‘trabalhador
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social’, que é caracterizado pelo papel desempenhado por servidores públicos na
prestação de serviço à população trabalhadora. Assim, o servidor público exerce o papel
de guardião dos interesses do cidadão, bem como, na posição inversa, é o próprio
cidadão beneficiário do processo. Ao analisar a política previdenciária e considerá-la
como ‘tão desafiadora’, Schwarzer (2009, p.11) registrou
sendo uma política pública, criada por uma sociedade para servir a
esta mesma sociedade, a Previdência não pode ficar inerte. Ela
precisa se adaptar às transformações desta mesma sociedade para
poder continuar prestando-lhe adequadamente seus serviços.

A prestação adequada dos serviços, mantendo o espírito inovador, requer
conhecimento de regras e procedimentos, bem como atualização permanente de
conhecimentos relacionados ao negócio. Essas considerações apontam a relevância de
processos de formação continuada.

2.2 FORMAÇÃO CONTINUADA: CONCEITO, MODELOS, RELEVÂNCIA E
LIMITAÇÕES

A ideia de formação continuada não é recente, pois está atrelada à perspectiva de
educação permanente disseminada, em nosso país, nos anos 70 por Furter (1966)
quando este autor apresenta uma visão planetária do mundo, destaca a relevância de
confrontar com o novo e aponta para uma dialética da esperança. Logo em seguida,
Trigueiro (1969) retoma esta perspectiva, destacando a importância da educação
permanente na sociedade contemporânea, centrada no desenvolvimento de cada ser
humano, de modo a viabilizar a auto-educação da sociedade. Na década de 70, Freire
(1979, p.14) também assinalava que “a educação tem caráter permanente. Não há seres
educados e não educados. Estamos todos nos educando. Existem graus de educação,
mas estes não são absolutos”.
No campo educacional, podemos admitir que a ideia de educação permanente se
consolida a partir de 1965, ocasião em que foi aprovado o parecer CFE nº 977/65 que
normatizou os cursos de pós-graduação stricto sensu.
Segundo Gatti (2008, p.58):
Nos últimos anos do século XX, tornou-se forte, nos mais variados setores
profissionais e nos setores universitários, especialmente em países
desenvolvidos, a questão da imperiosidade de formação continuada como um
requisito para o trabalho, a ideia da atualização constante, em função das
mudanças nos conhecimentos e nas tecnologias e das mudanças no mundo do
trabalho. Ou seja, a educação continuada foi colocada como aprofundamento
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e avanço nas formações dos profissionais. Incorporou-se essa necessidade
também aos setores profissionais da educação, o que exigiu o
desenvolvimento de políticas nacionais ou regionais em resposta a problemas
característicos de nosso sistema educacional.

Neste texto fica explicita a importância que tem sido atribuída à formação
continuada de professores nas duas últimas décadas. A preocupação não se inscreve
apenas no âmbito de instâncias formadoras em nível nacional (universidades, secretarias
de educação, entre outras), mas faz parte de políticas internacionais divulgadas pelo
Banco Mundial, pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura
(UNESCO). No âmbito do Banco Mundial a questão é tratada como prioridade, na
medida em que concretiza um papel de renovação. Ainda segundo Gatti, em “todos
esses documentos, menos ou mais claramente, está presente a ideia de preparar os
professores para formar as novas gerações para a “nova” economia mundial e de que a
escola e os professores não estão preparados para isso” (idem, p.62).
Um aspecto relevante salientado por Gatti (idem) refere-se à ênfase dada à
questão das competências a serem desenvolvidas por alunos e professores entendendose que: “ser competente é condição para ser competitivo, social e economicamente, em
consonância com o ideário hegemônico das últimas duas décadas. Essa parece ser a
questão de fundo” (p.62). A autora considera que as ações políticas no campo da
educação, em qualquer modalidade e nível de ensino, estão impregnadas desta
perspectiva.
No campo empresarial, com o aquecimento da economia e o conseqüente
crescimento da oferta de empregos, se torna difícil reter talentos. Assim, tem se
disseminado a oferta de programas de formação continuada para os empregados, com
vistas a mantê-los atuantes na empresa, a aumentar o grau de satisfação de patrões e
empregados e a obter garantia de retorno produtivo. Esses programas integram dois
processos que, apesar de distintos, se completam – educação e trabalho. “Pessoas
educadas e o conhecimento que produzem tornar-se-ão crescentemente a fonte de
riqueza das nações” (DUDERSTADT, 2003, apud DEMO, 2006, p.7). Em outras
palavras, a economia intensiva do conhecimento exige um trabalhador capaz de
manipular o conhecimento inovador, o que é uma exigência da competitividade. Neste
sentido, sua formação torna-se necessariamente obrigatória e contínua.
Altenfelder (2005) afirma que o constructo ‘formação continuada’ aparece
relacionado a diferentes terminologias: treinamento, aperfeiçoamento, reciclagem,
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capacitação, formação em serviço, o que exige discutir o significado desses termos.
Segundo esta autora não se trata apenas de fazer uma distinção semântica entre esses
termos, uma vez que neles se embutem concepções e posturas que vão direcionar o tipo
de formação oferecida.
O termo ‘reciclagem’ se refere a processos de modificação de objetos e
materiais; assim, deve ser evitado no contexto educacional, pois acaba dando a ideia de
curso rápido, descontextualizado e superficial, que desconsidera a complexidade do
processo de ensino. A palavra treinamento sugere formação atrelada a processo
mecânico, com proposta de modelagem de comportamentos. Já aperfeiçoamento pode
ser percebido como um conjunto de ações que tem por finalidade completar algo,
buscando a sua perfeição, o que aponta para a negação da própria educação. E
capacitação, termo amplamente usado, se coaduna mais com a ideia de formação
continuada, desde que o capacitar implique em: tornar capaz, habilitar ou adquirir as
condições necessárias ao desempenho da profissão (ALTENFELDER, idem).
Para Marin (1995), os termos educação permanente, formação continuada,
educação continuada são similares, pois eles situam o conhecimento como eixo da
formação. Esta autora defende o termo ‘educação continuada’, por considerar que
engloba as dimensões anteriormente mencionadas: treinamento, aperfeiçoamento,
reciclagem, capacitação, formação em serviço.
No contexto da presente pesquisa, optamos por ‘formação continuada’ para nos
referirmos aos processos desenvolvidos com servidores públicos, entendendo que esses
sujeitos já possuem uma formação básica que lhes permite atuar na esfera
governamental. Formação continuada implica em conhecimento que se agrega ao já
existente, seja ele oriundo de formação inicial ou mais avançada. De acordo, ainda, com
Altenfelder (idem) são inúmeros os educadores que usam este termo, geralmente
atrelado à proposição / discussão de projetos que se realizam em determinado contexto
histórico com vistas à transformação da realidade.
Fusari (1988) entende que os projetos de formação continuada no Brasil se
organizam de acordo com algumas tendências, a saber: (a) tendência tradicional –
baseada em práticas pedagógicas que visam a aquisição de conhecimentos,
desenvolvimento de habilidades específicas e atitudes. Dão ênfase às aulas expositivas,
painéis, resumos de textos discutidos a partir de folhas-tarefas. Nesta tendência supõe-se
que a aquisição do conhecimento por si só leva a mudanças de atitudes na prática. Para
esta autora, cursos que seguem esta tendência dão margem a comentários como: ‘o
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curso foi bom, mas na prática a realidade é outra’; ‘a teoria é muito bonita, mas difícil é
fazer’; (b) tendência escolanovista – as práticas pedagógicas colocam o aluno no centro
do processo de ensino-aprendizagem, consideram os aspectos individuais e psicológicos
da aprendizagem, enfatizam dinâmicas de grupo, jogos, dramatizações e valorizam o
‘aprender a fazer fazendo’. Nesta tendência, diferentemente da tradicional, a
centralidade não está nos conteúdos de ensino, mas sim nas atividades a serem
realizadas pelos alunos; (c) tendência tecnicista – toma como elementos básicos de um
processo didático: a organização racional dos meios, as tecnologias e os procedimentos
de ensino. Nela se valoriza o trabalho didático bem planejado, no qual se incluam
critérios objetivos para a avaliação da aprendizagem. Os professores nesta tendência são
tidos como especialistas que acreditam no poder das mediações tecnologias. Observa-se
ainda uma ênfase na preparação dos alunos para o mercado de trabalho; (d) tendência
crítico-reprodutivista - tem como objetivo fundamental o desenvolvimento de processos
formativos que buscam minimizar as desigualdades produzidas pelo sistema capitalista
e sua escola. Analisa as relações de dependência que existem entre educação e a
sociedade capitalista, mas não possui uma teoria específica para orientar a prática dos
professores; e (e) tendência crítica – situa a relação educação-sociedade a partir de uma
perspectiva dialética, considerando as contradições que se inscrevem no contexto em
investigação. Busca a superação dos processos formativos que dicotomizam a relação
teoria-prática, determinando que é função da escola democratizar os conhecimentos e a
cultura construídos pelos homens através dos tempos. Nesta tendência os alunos devem
analisar criticamente a realidade social, comprometendo-se com sua transformação; os
professores, por sua vez, têm de conhecer muito bem os conteúdos de ensino para serem
capazes de criticá-los.
Cunha e Vilarinho (2009), ao pesquisarem a presença da concepção
emancipatória na formação continuada a distância de professores, encontraram, em mais
da metade dos trabalhos selecionados 13 para análise, um discurso alinhado a esta
perspectiva. Essas autoras admitem uma tendência à superação da visão instrumental
que marcou a formação docente dos anos 70 /80. No entanto, como esses achados se
referem à formação de professores, não é possível generalizá-los aos processos
formativos dirigidos a outras categorias profissionais. Eles podem nos ajudar a pensar

13

Ao todo as pesquisadoras analisaram 37 artigos / trabalhos inseridos em periódicos nacionais
classificados pela CAPES na categoria Qualis A e em anais de reuniões Anuais da Associação Nacional
de Pesquisa em Educação (ANPEd). Tais trabalhos se incluem em um período de 5 anos (2000-2004).
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em outra tendência na formação continuada – a emancipatória que, no nosso
entendimento, se aproxima da tendência crítica destacada por Fusari (1988).
Pelo exposto, podemos perceber que, entre outros pontos, dois se destacam
quando se pretender avaliar uma formação continuada: o tipo de formação a ser
desenvolvido (treinamento, capacitação, reciclagem) e a tendência pedagógica que se
insere no tipo em apreciação (tradicional, escolanovista, crítica, emancipatória). Esses
dois aspectos têm de ser identificados para que se possa estabelecer os critérios a serem
considerados na avaliação de uma proposta.

2.3

ENSINO

-

APRENDIZAGEM

ONLINE:

CARACTERÍSTICAS

E

ESPECIFICIDADES NO ÂMBITO CORPORATIVO

Qualquer referência à aprendizagem online deve ser precedida do entendimento
do significado de cibercultura e ciberespaço.
As inovações tecnológicas mais significativas para a vida humana surgiram na
segunda metade do século XVIII, quando ocorreu a Revolução Industrial 14. O processo
evolutivo das tecnologias passou pela máquina a vapor, pela energia termodinâmica,
pela nuclear e, hoje, coloca em destaque a nanotecnologia 15.
Lemos (2010) após citar os três níveis de desenvolvimento para a compreensão
da evolução dos objetos técnicos, propostos por Simondon (o elemento; o indivíduo; e o
conjunto), salienta que iniciamos o século XXI diante de um novo paradigma de
evolução, que ele propõe chamar-se de nível das redes: neste aparece e se desenvolve a
cibercultura. Complementando, Lemos (2003, p. 36) diz que é possível
compreender a cibercultura como a forma sociocultural que emerge da
relação simbiótica entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias
de base micro-eletrônica que surgiram com a convergência das
telecomunicações com a informática na década de 70.

14

A substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz e do modo de
produção doméstico pelo sistema fabril produziram a Revolução Industrial (Inglaterra – segunda metade
do século XVIII), gerando grande impacto sobre a estrutura da sociedade, num processo de transformação
acompanhado por notável evolução tecnológica. Esta revolução marca a transição entre o feudalismo e o
Capitalismo. Completou ainda o movimento da revolução burguesa iniciada na Inglaterra no século XVII.
Outros dados sobre a Revolução Industrial em <http://www.culturabrasil.org/revolucaoindustrial.htm>
15

A nanotecnologia (algumas vezes chamada de Nanotech) é o estudo de manipulação da matéria numa
escala atômica e molecular. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Nanotecnologia
.
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A cibercultura também é entendida por Santos e Araujo (2009, p.236) como
toda produção e processos sociotécnicos e culturais produzidos pelos
sujeitos e grupos de sujeitos que interagem e produzem informações e
conhecimentos mediados pelas tecnologias digitais de informação e
comunicação, tendo o computador online como um dos principais
instrumentos culturais e de aprendizagem do nosso tempo.

Com a cibercultura surge o ciberespaço que, segundo Lévy (1999, p.32), trata-se
de um novo “espaço de comunicação, de sociabilização, de organização e de transação,
mas também um novo mercado da informação e do conhecimento”.
É a partir desse conceito que se estabelecem outras relações com o saber,
derivadas de uma nova forma de acesso às informações via rede mundial (www), e que
vêm provocando uma transformação na construção do conhecimento, em face
principalmente da velocidade com que as informações e as inovações daí derivadas
circulam. As novas relações proporcionam o compartilhamento dos saberes, gerando a
necessidade de constantes ressignificações de conceitos e aprendizados. As diversas
tecnologias suportadas pelo ambiente virtual proporcionam armazenamento de
informações, hiperlinks, simulações, vídeos. De acordo com Lévy (1999, p.157), essas
tecnologias amplificam, exteriorizam e modificam numerosas funções cognitivas
humanas, tais como: memória; imaginação; percepção e raciocínio.
Santos (2005), em sua tese de doutorado, afirma que a educação online possui
características expressivas e uma delas é que os sujeitos potencializam seus saberes,
independente da posição em que se encontram - professor ou aluno, e do contexto que
se situam. E buscou base em Lévy (1998, p.27).
As identidades tornam-se identidades de saber. As conseqüências
éticas dessa nova instituição da subjetividade são imensas: quem é o
outro? É alguém que sabe. E que sabe as coisas que eu não sei. O
outro não é mais um ser assustador, ameaçador: como eu, ele ignora
bastante e domina alguns conhecimentos. Mas como nossas zonas de
inexperiência não se justapõem ele representa uma fonte possível de
enriquecimento de meus saberes. Ele pode aumentar meu potencial de
ser, e tanto mais quanto mais diferir de mim.

A possibilidade de ampliação dos conhecimentos por meio da internet nos
remete, na área da Comunicação, à relação muitos-para-muitos, que Castells (2006,
p.20) conceituou de Sociedade em Rede: “[...] uma estrutura social baseada em redes
operadas por tecnologias de comunicação e informação, fundamentadas na
microeletrônica e em redes digitais de computadores que geram, processam e distribuem
informação [...]”.
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No cenário da cibercultura nos deparamos com o papel do professor e do aluno
que, num contexto propício ao diálogo, precisam gerenciar o processo de mudança na
aprendizagem. Para Tardif (2002, p.13) “o saber não é uma substância ou um conteúdo
fechado em si mesmo; ele se manifesta através de relações complexas entre o professor
e seus alunos”. É nessa troca de experiências que é construído o conhecimento de forma
participativa e colaborativa. Esse mesmo autor argumenta que os saberes dos
professores fazem parte de um processo contínuo na busca de atualização. São
considerados todos os meios que propiciem a troca de experiências, sendo esses saberes
oriundos de fontes diversas, conforme podemos visualizar na tabela a seguir:

Tabela 1 – Saberes dos professores.
Saberes dos professores
Saberes pessoais dos
professores

Fontes sociais de aquisição

Modos de integração no
trabalho docente
Pela história de vida e
socialização primária

A família, o ambiente de
vida, a educação no sentido
lato, etc.
Saberes provenientes da
A escola primária e
Pela formação e
formação escolar anterior secundária, os estudos póssocialização présecundários não
profissionais
especializados, etc.
Saberes provenientes da
Os estabelecimentos de
Pela formação e
formação profissional para o formação de professores, os socialização profissionais
magistério
estágios, os cursos de
nas instituições de formação
reciclagem, etc.
de professores.
Saberes provenientes dos
A utilização das
Pela utilização das
programas e livros didáticos
“ferramentas” dos
“ferramentas” de trabalho,
usados no trabalho
professores; programas,
sua adaptação às tarefas.
livros didáticos, cadernos de
exercícios, fichas, etc.
Saberes provenientes da A prática do ofício na escola Pela prática do trabalho e
própria experiência na
e na sala de aula, a
socialização profissional.
profissão, na sala de aula e experiência dos pares, etc.
na escola
Fonte: Tardif (2002, p.63)
O aluno também possui saberes que devem ser considerados e valorizados na
interação com seus pares. Esses saberes alimentam a aprendizagem colaborativa, na
qual os sujeitos caminham juntos no sentido de um objetivo comum, favorecendo a
construção do conhecimento.
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Discoll e Vergara (1997, apud APARECI; ACEDO, 2010) identificam cinco
elementos básicos que caracterizam a aprendizagem colaborativa: (a) responsabilidade
individual - todos os membros do grupo são responsáveis por seu desempenho
individual dentro do grupo; (b) interdependência positiva - os membros do grupo devem
depender uns dos outros para alcançar as meta comuns; (c) habilidades em colaboração
– trata-se das habilidades necessárias para que o grupo funcione de forma efetiva,
realize o trabalho em equipe, havendo lideranças e solução de conflitos; (d) interação
promotora - os membros do grupo interagem para desenvolver relações interpessoais e
estabelecer estratégias efetivas de aprendizagem; e (e) processo de grupo – capacidade
do grupo de refletir e avaliar seu funcionamento, efetuando as mudanças necessárias
para incrementar sua efetividade. Esta modalidade de aprendizagem é fundamental na
área empresarial e ganha destaque quando sustentada pelas facilidades das plataformas
virtuais de aprendizagem. É possível estudar casos, assistir vídeos, programar jogos e
simular situações, para tornar o aprendizado efetivo. A interação entre os participantes
do curso e seus tutores 16 e entre os próprios alunos no processo de comunicação todostodos, oportuniza a troca de experiência e enriquece a aprendizagem. Os
recursos/interfaces dos AVA propiciam a constante permuta entre os sujeitos, onde ora
ele é o emissor, ora receptor da comunicação.
Santos e Araujo (2009, p.238) defendem a ideia de que o AVA é um organismo
vivo que se auto-organiza com base nas relações estabelecidas pelos sujeitos que nele
interagem, produzindo conhecimentos a partir das mediações tecnológicas e simbólicas
das tecnologias digitais.
A especificidade da aprendizagem corporativa consiste em promover durante o
processo, a disseminação do conhecimento dentro da empresa, propiciando uma troca
de experiências voltada para o desempenho profissional e para a sustentabilidade
organizacional.

16

Profissionais, com formação na área de educação, portadores de licenciatura ou docência superior.Esses
profissionais conduzem a aprendizagem, motivando seus aprendizes.
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2.4 EVASÃO EM CURSOS ONLINE
A educação tem que surpreender, cativar, conquistar os estudantes a
todo o momento. A educação precisa encantar, entusiasmar, seduzir,
apontar possibilidades e realizar novos conhecimentos e práticas. O
conhecimento se constrói a partir de constantes desafios, de atividades
significativas, que excitem a curiosidade, a imaginação e a
criatividade (MORAN, 2007, online) 17 .

Apesar de muitos trabalhos na área da educação se dedicarem ao estudo da
evasão esta ainda continua sendo uma problemática principalmente no contexto online.
Na literatura sobre evasão são encontradas diversas denominações para o
fenômeno. Vargas (2007) aponta que cada autor propõe uma definição para o conceito
de evasão, cuja amplitude pode variar em razão dos critérios escolhidos para categorizar
os processos de entrada e saída dos alunos de cursos. A autora apresenta uma análise de
três definições de evasão encontradas na literatura e sintetiza conforme tabela a seguir:

Tabela 2 – Definição de evasão, segundo autores renomados

Autor / ano
Utiyama e
Borba
(2003)

Definição
Evasão é entendida como a saída
definitiva do aluno de seu curso de
origem, sem concluí-lo.

Amplitude do conceito
Ampla. Não foi estabelecido nenhum
critério de tempo no curso para a
saída do aluno.

Maia e
Meireles
(2005)

Evasão consiste em alunos que não
completam cursos ou programas de
estudo, podendo ser considerada como
evasão aqueles alunos que se matriculam
e desistem antes mesmo de iniciar o curso.
Evasão refere-se à desistência definitiva
do aluno em qualquer etapa do curso.

Especifica que mesmo os alunos que
nunca começaram o curso devem ser
considerados no cálculo das taxas de
evasão.

Abbad,
Carvalho
e Zerbini
(2005)

Não deixa claro se evasão se
aplicaria apenas aos alunos que
chegaram a iniciar o curso ou se
abrangeria também àqueles que
apenas se matricularam e nunca
iniciaram o curso.

Seja qual for o conceito, é fato que a evasão é um fenômeno identificado nos
cursos online, trazendo prejuízos imensuráveis, principalmente por atingir as esferas
financeiras e psicológicas. Por isto, nos preocupamos com as causas da evasão que
mais comumente são citadas e que se expressam em índices elevados, nas diferentes
instituições que oferecem aprendizagem online.
17

O artigo ‘A educação que desejamos’, do Professor José Manuel Moran, do qual retiramos este trecho
encontra-se no seguinte endereço: http://www.eca.usp.br/moran/desejamos.htm
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Pinto (2009), em seu artigo ‘O problema da evasão nos cursos de EaD’, listou
alguns fatores que influenciam a evasão de alunos, a saber: (a) insatisfação com o tutor;
(b) dificuldade de acesso a internet; (c) complexidade das atividades; (d) dificuldade de
assimilação da cultura inerente à EaD; (e) falha na elaboração do curso; (f) expectativas
erradas por parte dos alunos; (g) tecnologia inadequada ou falta de habilidade para usar
a tecnologia corretamente.
Dutra (2008) realizou estudo em um curso de graduação em Ciências Biológicas
a distância, ofertado por uma instituição de ensino superior (IES) pública, onde
constatou que 62,16% desistiram ainda no primeiro semestre do curso, seguido por
29,73% que evadiram no semestre seguinte. Considerou as causas em duas direções:
intrínsecas e extrínsecas ao curso. E concluiu que a maioria das causas é de origem
extrínseca ao curso, ou seja, razões pessoais, nas quais se encontram principalmente: a
falta de tempo para dedicar-se ao curso; priorização de outras atividades em detrimento
ao curso; falta de habilidade para as exigências da EAD; problemas de saúde e
desajustamento ao modelo de aprendizagem da EAD. Já as causas intrínsecas ao curso
mostraram-se em número muito menor e estão relacionadas à falta de acompanhamento
do professor-tutor e de apoio/incentivo institucional. Esta pesquisa tem uma observação
bastante interessante, que instiga a reflexão dos leitores. Trata-se da investigação sobre
o que teria evitado a desistência dos alunos, tendo sido apontado como: necessidade de
maior contato com o professor-tutor e ter professores diariamente no pólo. Assim, em
considerações finais, o autor registra que:
percebeu-se que os estudantes valorizavam e esperavam uma presença
maior do professor/tutor no pólo. Entretanto, o curso já oferece aulas
presenciais todos os sábados. Logo, pode-se observar um contrasenso, pois aluno de EaD deveria ter mais autonomia para conduzir
suas atividades e deveriam explorar mais as tecnologias para
comunicar-se com os professores e tutores. Desta forma, pode-se
inferir que tais estudantes não possuem perfil para EaD. (DUTRA,
2008, p.9)

Essa afirmativa nos remete a um questionamento: qual o segmento educacional
(ensino fundamental; ensino médio; pré-vestibular) que deve preparar o aluno para atuar
em cursos online, de modo que o aluno tenha autonomia para conduzir suas atividades e
conhecimentos das tecnologias para comunicar-se com professores? Onde é possível
intervir?
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No Congresso da ABED 18, Almeida (2008) apresentou o artigo ‘Evasão em
cursos a distância: análise dos motivos de desistência’, como resultado de pesquisa
conduzida no Curso de Especialização em Esporte Escolar, do Programa Segundo
Tempo. Este curso foi oferecido pelo Ministério do Esporte em parceria com o Centro
de Educação a Distância (Cead) da Universidade de Brasília (UnB). Na investigação
foram analisadas três ofertas, entre 2005 e 2006, totalizando 2.030 matrículas, sendo
999 dos alunos desistentes, o que representou 49% do total de ingressantes. Esta
disparidade nos despertou o interesse em saber quais as causas apontadas para esse
percentual de evasão. Os resultados da análise contemplaram fatores de origem exógena
(falta de apoio acadêmico, problemas com a tecnologia, falta de apoio administrativo e
sobrecarga de trabalho) e endógena (desmotivação por causa das situações que
ocorreram durante o curso de ordem pessoal ou familiar).
Direcionando o nosso olhar para a Educação Corporativa, em especial para a
empresa pública, encontramos o artigo de Nascimento e Esper (2009), de título ‘Evasão
em cursos de educação continuada a distância: um estudo na Escola Nacional de
Administração Pública’, que aponta como fator mais forte para a desistência o acúmulo
de atividades de trabalho, seguido por questões relacionadas à saúde do participante e
aos seus compromissos familiares. Porém, outro fator bastante pontuado foi a falta de
computador em casa. Assim, a ENAP considera que um dos motivos mais frequentes
para a evasão em seus cursos a distância é a ausência de tempo de dedicação por parte
do participante.
Em 2010, a Associação Brasileira de Educação a Distancia - ABED, publicou no
CENSOEaD.br 19 um capítulo direcionado a ‘reflexões sobre as práticas no setor
corporativo’. Nele encontramos informações relevantes, das quais destacamos

o

expressivo crescimento de práticas de capacitação online no setor corporativo em
especial nos órgãos de governo, evidenciando a preocupação das Instituições em
promover a melhoria de seus processos. No item que trata da evasão, o censo constatou
um índice reduzido, tendo como média declarada 18,65%. Como variante de
interferência positiva no resultado situou-se a implantação dos planos de cargos e
salários nas diversas instituições do poder público, fazendo com que os servidores
participassem das capacitações, sendo o certificado essencial para a ascensão aos
cargos.
18
19

14º. Congresso Internacional de EaD, da ABED, realizado na cidade de Santos (SP).
Censo sobre as ações de Educação a distância
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Vale acrescentar que estamos numa época em que o mercado se apresenta mais
exigente e que o trabalhador percebe que a aprendizagem contínua é um dos
instrumentos para a sua manutenção. Belloni (1999, p. 39) afirma que:
as características fundamentais da sociedade contemporânea que mais
têm impacto sobre a educação são, pois, maior complexidade, mais
tecnologia, compreensão das relações de espaço e tempo, trabalho
mais responsabilizado, mais precário, com maior mobilidade, exigindo
um trabalhador multicompetente, multiqualificado, capaz de gerir
situações de grupo, de se adaptar a situações novas, sempre pronto a
aprender. Em suma, um trabalhador mais informado e mais autônomo.

Independente do motivo que afasta o aluno do curso online, cabe ao
professor/tutor zelar para que as consequências sejam as mais amenas possíveis, uma
vez que a empresa, ao indicar um empregado para ser capacitado, espera melhor
desempenho da parte dele e imediata mudança comportamental, com vistas ao
aproveitamento e a aplicabilidade das novas competências no exercício profissional.
Portanto, é necessário entender que “a educação a distancia deve ser vista como uma
forma de ajuda, a qual possibilita ao sujeito o poder do saber, um saber em prol de suas
qualificações” (FAVERO, 2009, p.45).
A literatura pedagógica discute as causas da evasão a partir das experiências
vivenciadas nas Instituições que oferecem cursos online. No entanto, são poucos os
trabalhos que tratam de estratégias capazes de minorar essa problemática.
Dutra (2008) apresenta em seu artigo uma proposta de estratégias de prevenção
da evasão; sugere para as causas intrínsecas ao curso:
capacitação do professor-tutor de forma a privilegiar ações que
promovam e favoreçam o estar junto virtual, propiciando ao estudante
o senso de comunidade; dispor de um tutor presencial e em período
integral no pólo; ofertar curso de nivelamento/letramento em EaD, de
forma que o estudante se sinta familiarizado e à vontade no ambiente
de aprendizagem.

E para as causas extrínsecas ao curso:
estimular e motivar o estudante, ofertando um curso de letramento
e/ou nivelamento sobre as tecnologias que serão utilizadas durante o
curso; apresentar logo na data da matrícula, manual do aluno contendo
os requisitos necessários para a EaD, a fim de evitar frustrações
quanto às expectativas iniciais; planejar principalmente o primeiro
semestre do curso de forma flexível que atenda ao perfil da turma

Ele acrescenta que é necessário executar o curso respeitando as preferências de
aprendizagem dos estudantes, haja vista que a maior concentração de desistente está no
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primeiro semestre. O autor não esclarece quais são essas preferências, mas no corpo do
trabalho registra que os alunos reivindicaram uma presença maior do professor/tutor no
polo.
Vilarinho e Paro (2010), após levantarem as causas da evasão e categorizá-las
em quatro eixos: administrativos, pedagógicos, tecnológicos e pessoais, optaram por
discutir alguns conceitos que sustentam as práticas dirigidas ao engajamento dos alunos
em comunidades virtuais de aprendizagem. São eles: (a) sentimento de comunidade; (b)
aprender a aprender; (c) colaboração; (d) participação; (e) autonomia; (f) autoavaliação; e (g) domínio de interfaces computacionais.
Os critérios para caracterizar e avaliar a evasão nos cursos online precisam estar
bem definidos. Em cursos online o aluno é corresponsável pelo seu processo de
aprendizagem, construindo conhecimentos, desenvolvendo competências e hábitos
necessários ao estudo. A evasão tem implicações emocionais, por ser considerada, na
maioria das vezes, um fracasso; por esta razão deve ser evitada. Assim, entendemos que
evasão é uma expressão densa que compulsoriamente está associada às circunstâncias
em que houve a ocorrência. Neste contexto, a prática do diálogo é a mais indicada para
amenizar as implicações que podem levar à evasão. A valorização desta prática é
corroborada por Fávero (2009), quando afirma que somente o diálogo evitará a grande
evasão que vem ocorrendo nos ambientes virtuais de aprendizagem. Quando um
educador dialoga com seu educando, ambos vivenciam um momento único de afeto
(acolhimento) e de aquisição mútua do conhecimento.
Do exposto no presente capítulo, depreendemos que a questão da Educação
Corporativa é algo recente e muito relevante no contexto da globalização econômica.
Com ela vem se consolidando as Universidades Corporativas 20 e, consequentemente, os
processos de formação continuada. Ficou claro, no entanto, que a implementação da
Educação Corporativa não pode prescindir de um diálogo com as questões da educação
acadêmica, o que nos levou a trazer para o presente capítulo autores que discutem
conceitos e modelos de formação continuada e as características da aprendizagem
online situados no campo da educação formal.
A reflexão teórica aqui contida nos evidenciou que a troca de experiências
voltadas para a melhoria do desenvolvimento profissional (aí se incluindo as
20

Segundo Ricardo(2007) a Universidade Corporativa surge na década de 20, do século passado, quando
a General Motors criou uma escola noturna para o desenvolvimento da indústria automobilística.
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capacitações em serviço) constitui a ‘pedra de toque’ da sustentabilidade
organizacional. Uma das maneiras de se promover essa troca de experiências diz
respeito à realização de cursos de formação profissional, havendo hoje, uma grande
tendência de realizá-la na modalidade a distância. Para que esta tendência se concretize
com eficácia, entre outras questões, se impõe uma preocupação contínua com a evasão.
Como foi mencionado, muitos são os motivos que levam os profissionais a evadirem de
cursos, sejam eles, presenciais ou a distância; um porém se destaca: a falta de diálogo,
de interlocução entre os atores participantes, especialmente entre aluno e tutor.
As leituras que nos permitiram construir o presente capítulo nos ensinaram que a
prática do diálogo tanto contribui para a troca de experiências, como pode minorar a
evasão, quando se trata de algum tipo de capacitação.
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3. AVALIAÇAO DA APRENDIZAGEM
Neste capítulo nos ocupamos do conceito de avaliação, abordando-o
inicialmente em uma perspectiva ampla e, em seguida, vinculando-o ao campo
educacional. Tal abordagem demandou a divisão desta parte do trabalho em três partes,
a saber: na primeira é feita uma distinção entre verificar e avaliar, com explicitação das
diferentes fases pelas quais o conceito de avaliação vem se expressando nos processos
de ensino-aprendizagem; na segunda focalizamos a avaliação em processos de
treinamento / capacitação de profissionais; e na terceira inserimos a avaliação em nosso
objeto de interesse, que é a educação online.
3.1 A AVALIAÇÃO EM UMA PERSPECTIVA ABRANGENTE
Avaliar é palavra de origem latina (a-valere) e se traduz em "dar valor a...".
Segundo Luckesi (1998, p. 76), o ato de avaliar, ou seja a ‘avaliação’ relaciona-se à
ideia de “atribuir um valor ou qualidade a alguma coisa, ato ou curso de ação”; implica
em posicionamentos positivos ou negativos em relação ao objeto que está sendo
apreciado. Para este autor, a avaliação não se limita à atribuição de valores ao objeto em
estudo; ela vai além, demandando tomadas de decisões e ações. Todo processo de
avaliação, que busque ser justo, deve se apoiar em uma coleta consistente de dados
sobre o objeto em avaliação, de modo que relações possam ser estabelecidas a partir da
definição de padrões de qualidade.
Luckesi (idem, p. 76) destaca que avaliar é diferente de verificar. “A verificação
é uma ação que "congela" o objeto; a avaliação, por sua vez, direciona o objeto numa
trilha dinâmica de ação”. Avaliar exige uma descrição detalhada do objeto em análise,
de modo que fiquem bem claras as ações que devem ser conduzidas no sentido de
qualificar (transformar, reconfigurar, reformular) este objeto.
Por força da complexidade do ato de avaliar é comum encontrarmos na educação
formal a predominância da prática da verificação de resultados, que visa, sobretudo,
estabelecer uma classificação do educando, expressa em sua aprovação ou reprovação.
Ainda de acordo com Luckesi (idem, p.76)
só em situações reduzidas e específicas, encontramos professores que
fogem a esse padrão usual, fazendo da aferição da aprendizagem um
efetivo ato de avaliação. Para estes raros professores, a aferição da
aprendizagem manifesta-se como um processo de compreensão dos
avanços, limites e dificuldades que os educandos estão encontrando
para atingir os objetivos do curso, disciplina ou atividade da qual estão
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participando. A avaliação é, neste contexto, um excelente mecanismo
subsidiário da condução da ação.

A resistência da escola e de seus professores aos processos avaliativos que
demandam coleta de dados e reflexão crítica, com vistas à tomada de decisões
pertinentes, vêm mantendo a avaliação como um dos temas mais discutidos na área da
educação. Por sua complexidade e relevância, permanece atual e desafiador. Para Firme
(1994), no âmbito da educação, existem três grupos de interessados nos processos
avaliativos: os que coordenam programas de ensino-aprendizagem; os destinatários
desses programas; e os que são vítimas, ou seja, os que sofrem os efeitos de processo
avaliativos inadequados. Esta autora admite que a problemática da avaliação tem
passado por fases distintas, a saber: (a) avaliação como medida, ou seja, associada à
mensuração, com ênfase em testes e provas para verificar o rendimento escolar. Esta
perspectiva predominou entre os anos iniciais do século XX (1920/1930); (b) avaliação
descritiva, baseada na determinação / descrição de padrões e critérios a serem
observados em um processo avaliativo, tendo sido privilegiada nos anos 30/40 do século
passado. Neste momento é criado o termo ‘avaliação educacional’ (TYLER, 1934, apud
FIRME, 1994); (c) avaliação como julgamento de valor, que passa a se preocupar com o
mérito. “Não bastaria medir e descrever, era preciso julgar sobre o conjunto de todas as
dimensões do objeto, inclusive sobre os próprios objetivos” (FIRME, idem, p. 7). A
autora esclarece que neste período surgiram vários modelos de avaliação com vistas ao
julgamento de valor, “de forma sistemática e esclarecedora”.
É válido destacar que Firme sinaliza vários problemas em relação ao
desenvolvimento dessas perspectivas de avaliação, a saber: conflito entre o que se
solicita na avaliação e o que é executado pelo avaliado; o pluralismo de valores que se
inscrevem em um processo avaliativo, inviabilizando a obtenção de consensos; e a
ênfase excessiva no paradigma científico (baseado na racionalidade matemática), com a
importação de modelos retirados das ciências exatas.
A tendência atual é a da avaliação negociada, que busca um consenso entre as
partes envolvidas, respeitando os dissensos identificados. Envolve processos interativos,
fundamentados no paradigma construtivista, na metodologia hermenêutico-dialética,
sendo marcada pela flexibilidade. Para Firme (idem, p. 8) esta perspectiva é uma
evolução das gerações anteriores, que adentra pelos anos 90 do século passado.
Considera que é “uma abordagem madura, que vai além da ciência porque capta
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também os aspectos humanos, políticos, sociais, culturais e éticos, envolvidos no
processo”.
Turra (1996, p.177) apresenta vários conceitos de avaliação com vistas a
salientar a abrangência deste termo, evidenciando que alguns têm como foco a
dimensão da medida e outros dão centralidade ao julgamento, ou seja, aos juízos de
valor. Para ilustrar, transcrevemos dois deles:
avaliação significa atribuir um valor a uma dimensão mensurável do
comportamento em relação a um padrão de natureza social ou
cientifica”; [...] A avaliação educativa é um processo complexo que
começa com a formulação de objetivos e requer a elaboração de meios
para obter evidências de resultados, interpretação dos resultados para
saber em que medida foram os objetivos alcançados e formulação de
um juízo de valor

As considerações de Firme e Turra nos permitem compreender que os
procedimentos de avaliação variam em função do tempo, sofrendo influências das
teorias educacionais que se destacam em determinado momento. Por exemplo, na
primeira metade do século passado, a teoria educacional que sobressaia tinha como
fundamentos concepções behavioristas (comportamentalistas), que vão dar sustentação
à avaliação como ‘medida’. A partir do desenvolvimento das teorias cognitivistas nos
anos 50 do século passado (que dão ênfase aos aspectos cognitivos, ou seja, à reflexão e
elaboração do pensamento, entendo que estes também apresentam relação com as
questões afetivas, como a motivação do sujeito), a avaliação toma o rumo de
‘julgamento de valor’. Por último, na medida em que as teorias educacionais assumiram
o discurso emancipatório, no sentido da construção da autonomia, a avaliação passou a
ter uma dimensão muito mais ampla, devendo se constituir em prática centralizada na
negociação dos conceitos avaliativos entre as partes envolvidas 21.
Para o campo da avaliação, na perspectiva de julgamento de valor, foi muito
relevante a obra de Bloom (1988). Este autor e colaboradores elaboraram uma
‘taxionomia’, cujo objetivo fundamental era definir os níveis avaliativos que deveriam
ser considerados pelos examinadores ao analisarem as tarefas solicitadas aos seus
aprendizes. Criticando a escola tradicional envolvida com aprendizagens baseadas na

21

O behaviorismo é uma teoria psicológica que tem como fundamento a previsão e o controle do
comportamento. Watson e Skinner são considerados os grandes especialistas no assunto.O cognitvismo é
defendido por autores como David Ausubel, Jerome Brunner, Robert Gagné, entre outros. A perspectiva
emancipatória na sua vertente política encontra em Paulo Freire, Henry Giroux e Joe L. Kincheloe seus
grandes expoentes.
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memorização, Bloom e colaboradores apontaram a necessidade das avaliações, no
domínio cognitivo, darem centralidade aos processos mentais que envolvem
compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Assim, estes autores propunham
uma pratica pedagógica baseada em processos reflexivos. Mesmo sofrendo críticas, as
taxionomias ainda são usadas em diversas áreas do conhecimento 22.
O lado preocupante da avaliação refere-se ao fato de que ainda é tida como um
instrumento de autoritarismo e poder para intimidar o avaliado. Nessa visão distorcida,
a avaliação se expressa como negativa, pois atribui ao aluno a responsabilidade pelo
fracasso, ou seja, na maioria dos insucessos acadêmicos a culpa é do aluno e este, por
sua vez, acaba, também, se culpando.
Saul 23 (1999, p.66) comenta que, ao realizar pesquisa em três escolas, constatou
nos depoimentos dos alunos que os mesmos não buscavam junto ao professor uma
retomada do assunto no qual o desempenho não foi satisfatório, ou seja, os alunos, de
um modo geral, se conformam com o resultado divulgado pelo docente. Por outro lado,
o professor não possuía o hábito de retomar o assunto para suprir as dúvidas desses
alunos. “Isto caracteriza que os resultados não são mobilizadores nem para os alunos,
nem para os professores”. E concluiu que, aparentemente, esses atores não se envolvem
na continuidade do processo de avaliação, que fica limitado ao momento da aplicação
do instrumento avaliativo.
A fim de evitar que a avaliação permaneça como uma prática ameaçadora,
oriunda de uma educação transmissora de informações, ou seja, privilegie sua
concepção autoritária, Saul (idem) propõe a sua inserção em um projeto políticopedagógico de transformação da educação brasileira, situando a ‘avaliação
emancipatória’ como um novo paradigma.
Loch (2000, p.30) também defende a avaliação em uma perspectiva
emancipatória. E registra que:
nos tempos em que vivemos, nos quais a avaliação vem assumindo
uma perspectiva cada vez mais classificatória e hierarquizadora dos
22

A construção das taxionomias se inicia em 1948, em Boston, durante a Convenção da Associação
Americana de Psicologia, quando foi constituída uma comissão multidisplinar de especialistas de várias
universidades dos EUA, liderada por Benjamin S. Bloom para discutirem a necessidade de se ter um
quadro teórico de referência, que facilitasse a comunicaçao entre examinadores (BLOOM, 1988).
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Ana Maria Saul é Doutora em Educação pela PUC - SP, com a tese: "Avaliação emancipatória: uma
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Paulo Freire na PUC - SP de 1980 a 1997 e na Secretaria Municipal de Educação de 1989 a 1992, onde
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conhecimentos e das pessoas, é fundamental estarmos atentos para
outras perspectivas da avaliação.[...] comprometidas com os processos
de emancipação dos sujeitos sociais.

A mesma autora afirma que avaliar, numa nova ética,
participativamente

no

sentido

da

construção,

conscientização,

é avaliar
autocrítica,

autoconhecimento, autonomia, alcançando todos os envolvidos no ato educativo,
investindo na autonomia, envolvimento, compromisso e emancipação dos sujeitos. No
âmbito da avaliação emancipatória, o diálogo representa fator relevante para a
consecução de seus objetivos.
A perspectiva emancipatória se concretiza a partir do diálogo que se estabelece
entre os envolvidos no processo educativo, geralmente um diálogo que envolve alunos e
professores. Hoffmann (1996, p. 148) defende a avaliação dialógica, na qual o
“conhecimento é concebido como apropriação do saber pelo aluno e pelo professor,
como ação-reflexão-ação que se passa na sala de aula em direção a um saber
aprimorado, enriquecido, carregado de significados, de compreensão”. Assim, a
avaliação que se concretiza em uma perspectiva de mediação considera o saber
espontâneo elaborado pelo aluno, busca a reflexão para ultrapassar as concepções
ingênuas e produzir diferentes soluções para os problemas em estudo.
Esta autora destaca a dicotomia existente entre as avaliações que fazemos
informalmente, no nosso dia a dia – uma avaliação que visa reflexão sobre nossas ações
diárias, de um modo geral, dirigida a mudanças e melhorias em nossas vidas – e a
avaliação conduzida na escola – uma avaliação com tempo programado, realizada em
espaço específico / artificial, “que tem o gosto de dever cumprido, obrigado, julgamento
necessário. Para educadores e educandos, para a sociedade, a avaliação na escola é:
penosa, um mal necessário” (idem, p.188). Hoffmann afirma ainda que a formalização
dos processos de avaliação levou a escola a perder o bom senso sobre o sentido desta
atividade. Diz ela:
nossas ações são carregadas de intenções, reveladoras de posturas
diante da vida. Não há como separar o agir e o pensar. Mas não é assim
que se imagina que aconteça na escola? Há o tempo de agir (dar as
aulas, explicações, fazer exercícios), separado do tempo de refletir,
julgar resultados (corrigir, verificar, atribuir notas e conceitos, fazer
pareceres). Os professores dizem que gostam muito de dar aulas, mas
não gostam de avaliar! E essa dicotomia é possível, pensando-se no
verdadeiro sentido das ações avaliativas? (p.189).
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Demo (2002, p. 19) traz uma perspectiva que merece reflexão para não ser mal
compreendida. Segundo este autor “avaliação que não classifica, também não avalia.”
Para ele não adianta negar a marca classificatória da avaliação, pois quem assim o faz
desconhece o contexto social da escola, no qual se expressam diferentes formas de
classificação social dos sujeitos. Ou seja, Demo entende a escola, como qualquer
contexto social, que produz os seus mecanismos classificatórios. Esclarece, ainda, que
quando evitamos avaliar, também estamos avaliando. “Dispensar a avaliação acaba
coincidindo com o reconhecimento de classificação prévia, pois imaginar que todos
sejam iguais em sociedade é a classificação mais drástica que se poderia pretender”
(p.17).
Segundo Demo (idem) não há como negar a dimensão classificatória da
avaliação e existem razões pedagógicas que a sustentam, aí se destacando a intenção de
promover e garantir a aprendizagem do aluno. No momento em que um professor diz
para o seu aluno que ele aprendeu o conteúdo de ensino, automaticamente já o
classificou no ‘grupo dos que sabem’. Minimamente estabeleceu dois grupos, ou seja, já
classificou. Complementa, afirmando que a razão da avaliação é a aprendizagem, o que
dá dignidade ao ato de avaliar. Destaca, no entanto, que a criação de propostas de
avaliação sem caráter classificatório tende a ser desastrosa. Um exemplo deste tipo de
proposta é a aprovação automática de alunos do Ensino Fundamental. A não
classificação tem sido geradora de fracassos escolares que se tornam bem visíveis ao
final deste nível de ensino. O autor entende que a avaliação como proposta de
acompanhamento da evolução do aluno, identificando suas potencialidades e
qualidades, não tem como deixar de ser classificatória.
Assim, pondera que a discussão não deve se centrar na inviabilização dos efeitos
classificatórios da avaliação, mas sim no compromisso pedagógico de levar os alunos a
aprenderem, ajudando-os a se formarem e a garantirem oportunidades no cotidiano de
suas vidas. “Como regra, toda avaliação incomoda e, em algum lugar, comete injustiça.
Para fazê-la educativa, não vale escamoteá-la, mas tomá-la de frente” (DEMO, 2002,
contracapa).
Em uma linha de raciocínio similar, Nunes e Vilarinho (2011, p.113) afirmam:
quando atribuímos a avaliação uma dimensão verdadeiramente
pedagógica, no sentido de desenvolvimento do aluno, não se justifica
que o professor busque formas de reprovar; ao contrário, impõe-se uma
preocupação com as estratégias que irão ampliar as possibilidades de
aprendizagem e o alcance de bons resultados na avaliação. Essa
situação vale também para as situações online, exigindo que um dos
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focos iniciais da avaliação seja a reflexão / escolha de instrumentos
variados que possam oferecer uma visão, a mais abrangente possível,
sobre o percurso da aprendizagem.

Trazendo essas questões para o contexto da cibercultura, admitimos que a
avaliação não pode se prender à mera verificação da transmissão do conhecimento; ela
deve, sim, oportunizar a expressão da inteligência coletiva (LÉVY, 1993), o que implica
em aceitar também os trabalhos realizados colaborativamente como construções que
podem apontar tanto o desenvolvimento do grupo, como o individual. Esta perspectiva
de avaliação é bem mais complexa do que a simples aplicação de provas e testes e
implica, fundamentalmente, a capacidade do professor de saber analisar e selecionar as
teorias de avaliação que oferecem um suporte mais adequado ao trabalho pedagógico
com as tecnologias digitais. Na seção 3.3 abordamos especificidades da avaliação na
realidade virtual.
Ramal (2000) adverte que em breve existirão novas formas de pensar, aprender,
escrever, ler e lidar com o conhecimento: tudo isto integrará uma nova ecologia
cognitiva, exigindo mudanças nos processos avaliativos da educação. Essas mudanças
se referem a: (a) ênfase nos percursos de aprendizagem; os caminhos percorridos pelos
alunos dizem muito mais sobre o seu desenvolvimento do que as respostas
isoladamente; (b) aceitação de processos de ensaio e erro; nesta direção, com o apoio do
monitor do computador, leitura e escrita se apropriam de uma tecnologia intelectual que
potencializa as capacidades cognitivas; (c) valorização da produção do texto; o que
implica em acompanhar como os sujeitos estruturam suas ideias para inseri-las no
material. A autora reconhece que as melhores avaliações que realizou não eram
baseadas em notas; (d) diminuição do acúmulo de informações que não vão ser
utilizadas; a formação dos alunos dará centralidade à otimização dos processos de
construção do conhecimento. Será indispensável estar pronto para saber onde conseguir
as informações e como se apropriar delas, quando necessário; (e) relativização da
importância da memória. Com o potencial das bases de dados, a avaliação educacional
não incidirá sobre a memória do aluno, mas sim sobre a sua capacidade de, em curto
espaço de tempo, buscar as informações pertinentes para o seu estudo, sabendo utilizálas, de modo a gerar novos conhecimentos. Isto implica em: busca, refinamento e
utilização das informações; (f) novos formatos da sala de aula, nos quais não se dará
ênfase a alunos agregados por idade (sequência de anos escolares), mas sim por
interesses comuns em projetos e parcerias, instituídos a partir da capacidade de trabalhar
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cooperativamente; (g) currículo organizado na perspectiva de rede – hipertextual; o
pensamento linear, hierarquizado será substituído por outro, multidimensional, que se
vale de links, nós e redes. A autora admite que a leitura / organização do conhecimento
no formato hipertextual está mais próxima do nosso esquema mental: o pensamento é
um hipertexto, sem limites; navegamos em múltiplas vias, em dimensões superpostas
que se interpenetram e se recompõem a cada momento; (h) processos de comunicação
que descentralizam harmonia e consenso; ao contrário são permeados de conflitos e
disputas entre diferentes vozes. Tais disputas na rede podem ganhar dimensões
inimagináveis.
As considerações tecidas nesta seção nos levam a perceber que a avaliação se
tornou um campo bastante abrangente, o qual não pode desconsiderar as mudanças que
as sociedades vêm sofrendo por força da expansão do fenômeno da cibercultura.
Podemos até supor que ela está em fase de transição, encaminhando-se para rupturas
significativas com os processos até então usuais no seu campo.
Na seção que segue, restringimos o foco da avaliação, direcionando-o para o
treinamento / capacitação de profissionais.

3.2

A

AVALIAÇÃO

DA

APRENDIZAGEM

EM

PROGRAMAS

DE

TREINAMENTO

Para se avaliar a aprendizagem no contexto da formação profissional, não há
como desconsiderar questões políticas, filosóficas, educacionais e curriculares que
impregnam os processos de ensino-aprendizagem (DEPRESBITERES, 2009). Isto
significa que a formação (capacitação) do trabalhador não depende apenas de questões
técnico-profissionais, mas relaciona-se, fundamentalmente, a fatores humanos e sociais
que possibilitam operar, conscientemente, as mudanças necessárias à realidade.
Nesta perspectiva, a avaliação da aprendizagem não se esgota em si mesma; ela
é o ponto de partida de avaliações mais amplas que se dirigem a políticas, concepções
filosóficas e educacionais que permeiam as instituições educacionais. Assim, quando
um professor avalia o desempenho de alunos de uma determinada turma com coerência
crítica, oferece subsídios para a avaliação institucional como um todo.
Podemos, então, dizer que concepções mais amplas de formação profissional,
que não separam educação de formação, apresentam maior probabilidade de ultrapassar
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a burocracia singela que valoriza certificados. No entanto, segundo Depresbiteres
(2009), observamos que, desde o final da década de oitenta, as inovações tecnológicas e
mudanças nas formas de organização do trabalho têm pressionado as instituições de
formação profissional a reverem suas práticas educativas. Um novo perfil de trabalhador
tem sido perseguido, dando centralidade à capacidade de resolver problemas, de tomar
iniciativa, de comunicar-se claramente, de trabalhar em equipe, de planejar e gerir o
próprio trabalho, de inovar, evidenciando sempre a sua autonomia. Este perfil, baseado
na aquisição de competências, tem pressionado a educação à revisão de seus objetivos e
formas de avaliação.
Para Deluiz (2001), a educação contemporânea, inserida no capitalismo flexível,
progressivamente abandona o conceito-chave da sociologia do trabalho, a saber: a
qualificação profissional, a qual enfatiza a educação escolar, formação técnica e
experiência profissional, e passa a valorizar a concepção de competência que além de
centralizar os saberes disciplinares escolares ou técnico-profissionais, dá destaque
especial à capacidade do trabalhador de mobilizar os seus conhecimentos para resolver
problemas e enfrentar os desafios/dificuldades no âmbito de seu trabalho. Segundo esta
autora, o modelo das competências profissionais valoriza as características individuais
dos trabalhadores. Nesta direção: “o modelo das qualificações ancorado na negociação
coletiva cedeu lugar à gestão individualizada das relações de trabalho” (p. 1) Isto
provoca o enfraquecimento / desmobilização das ações coletivas no campo do trabalho e
a despolitização da ação política sindical. Assim, neste modelo não só se valoriza os
saberes disciplinares escolares ou técnico-profissionais, mas principalmente a
capacidade de mobilizá-los para resolver problemas e enfrentar os imprevistos na
situação de trabalho, dando, pois, centralidade às características individuais dos
trabalhadores.
Este novo perfil apresenta íntima relação com a abordagem de Perrenoud (2001,
p.8) ao tratar do desenvolvimento de competências em processos educacionais. Para
este autor:
é preciso reconhecer que os professores não possuem apenas saberes,
mas também competências profissionais que não se reduzem ao
domínio dos conteúdos a serem ensinados, e aceitar a ideia de que a
evolução exige que todos os professores possuam competências antes
reservadas aos inovadores ou àqueles que precisavam lidar com
públicos difíceis. Existe hoje um referencial que identifica cerca de 50
competências cruciais na profissão de educador. Algumas delas são
novas ou adquiriram uma crescente importância nos dias de hoje em
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função das transformações dos sistemas educativos, bem como da
profissão e das condições de trabalho dos professores.

Embora muito criticado por alguns educadores que seguem a perspectiva de
Deluiz, sendo percebido como uma proposta atrelada a políticas neoliberais dirigidas
estritamente ao atendimento de necessidades do mercado, o modelo das competências
continua a ser valorizada no âmbito corporativo. Isto se explica particularmente pelo
fato de que, na contemporaneidade, as empresas se vêm pressionadas por processos
competitivos por meio dos quais buscam a sustentabilidade dos seus negócios.
Depresbiteres (2009) admite que, hoje, a avaliação do desempenho de
profissionais exige outras responsabilidades do professor, como, por exemplo, vivenciar
novas formas de raciocínio para propiciar ao aluno oportunidades de (re)elaborar seu
pensamento. Segundo essa mesma autora, a avaliação impulsiona o agir e o ato de
avaliar implica pensar, raciocinar, refletir sobre a realidade circundante, pois não se
pode avaliar ou transformar aquilo que não se conhece.
Assim, a avaliação inserida em programas de formação / treinamento demanda
uma concepção que valorize a busca de informações consistentes, a vontade de
comprovar / compatibilizar evidências para subsidiar os julgamentos de valor. Nesta
direção, a avaliação é uma forma de aprender a ler a realidade, de se educar.
É válido supor que a avaliação no ambiente corporativo pode ganhar uma nova
dimensão, o que implica afastar-se da tendência tecnicista; ela não deve, no entanto,
desconsiderar o contexto onde ocorre, com suas variáveis específicas que exigem, por
exemplo: a aplicabilidade imediata dos conhecimentos; o retorno do investimento
realizado no profissional; e o levantamento de indicadores relevantes com vistas ao
planejamento de novas ações.
Algumas empresas trabalham com programas de treinamento e outras com
capacitações. Podemos admitir que o treinamento é uma ação que visa atender uma
deficiência pontual, identificada isoladamente. Capacitação tem um universo abrangente
e está contextualizada num programa de desenvolvimento do profissional.
Como mencionamos na introdução deste trabalho, é comum encontrarmos no
planejamento dos cursos corporativos a avaliação dirigida apenas a dois aspectos, a
saber: ‘reação’ (refere-se à avaliação da consecução das expectativas do aprendente em
relação ao curso como um todo); e avaliação da aprendizagem especificamente (voltada
para verificação da apreensão dos conhecimentos ministrados). Sabemos, porém, que
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somente esses dois níveis não satisfazem a questão da aplicabilidade do conhecimento
adquirido nos cursos nas situações concretas.
Encontramos na literatura uma metodologia para a avaliação de treinamentos,
concebida no final dos anos 50 do século passado, proposta por Donald Kirkpatrick 24, a
qual recomenda quatro níveis de avaliação: reação, aprendizagem, comportamento e
resultados. É importante ressaltar que esta proposta ainda hoje é valorizada no campo
corporativo.
Kirkpatrick (2010b, p.17) apresenta dez fatores que devem ser considerados num
programa de treinamento a fim de torná-lo eficaz. São eles: (a) determinação das
necessidades; (b) estabelecimento de objetivos; (c) determinação do conteúdo temático;
(d) seleção dos participantes; (e) determinação da agenda ideal; (f) seleção do local
apropriado; (g) seleção dos instrutores adequados; (h) seleção e preparação de recursos
audiovisuais; (i) coordenação do programa; (j) avaliação do programa.
É na avaliação do programa (item j) que a empresa encontra os resultados da
ação educacional desenvolvida. Kirkpatrick (2010a), ao propor a avaliação em quatro
níveis, estabelece condições para a coleta de subsídios que podem ser tratados com
apoio de métodos quantitativo e/ou qualitativos.
A aplicação da avaliação de reação visa capturar a manifestação do aprendiz em
forma de crítica, incluindo comentários e sugestões para a ação educacional que está
sendo executada. É utilizada no formato de formulário e, em algumas situações, o
feedback imediato proporciona os ajustes necessários, evitando danos de maiores
proporções. Geralmente, esse nível de avaliação oferece subsídios ao planejamento dos
eventos subsequentes. É notório que a reação positiva demonstrada pelo funcionário
(aprendiz) não garante necessariamente a aprendizagem; porém, a reação negativa e a
insatisfação, com certeza, reduzem as possibilidades de aprendizagem. Kirkpatrick
(2010a, p.55) apresenta o primeiro nível como “essencial e fácil de fazer” e quanto à
relevância da sua aplicação, afirma que:
é importante fazê-lo e dispor de dados concretos de que as reações
foram favoráveis porque as decisões da diretoria poderão basear-se
no que tiverem ouvido sobre o treinamento. É fundamental também
porque o interesse, a atenção e a motivação dos participantes
influenciam a aprendizagem. Outra razão de sua importância é que
os treinandos são clientes, e a satisfação deles influi muito no fato
de voltarem a fazer negócio conosco.
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Kirkpatrick é professor emérito da Universidade de Wisconsin (EUA). O seu modelo de avaliação
para treinamentos exerce grande influência no campo corporativo.
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Na sequência, é preciso identificar quais os saberes que foram internalizados
com o treinamento ou capacitação. As empresas aplicam a avaliação de aprendizagem
ao término da ação educacional. Esta possui relação direta com os objetivos
educacionais planejados, que devem ser claros e bem definidos. Segundo Kirkpatrick
(2010a, p.56), avaliar o aprendizado é importante. Significa determinar: quais os
conhecimentos foram adquiridos; as habilidades desenvolvidas ou aprimoradas; e as
atitudes modificadas. Sem o aprendizado, não haverá a mudança de comportamento.
Uma interrogação constante refere-se ao seguinte: o que acontece quando os
participantes acabam o treinamento e retornam ao trabalho? A resposta pode ser obtida
por meio da aplicação da avaliação do comportamento (terceiro nível na escala deste
autor). Esta determina até que ponto a mudança de comportamento ocorre como
resultado do programa de treinamento, podendo ser investigada por meio de observação,
entrevistas e/ou de questionários. Mas, o avaliador deve estar consciente de que as
experiências prévias dos aprendizes influenciam os resultados.
Para Kirkpatrick (idem), o desafio maior está no nível 4 – avaliação dos
resultados, uma vez que precisa apresentar os ‘resultados tangíveis’ (resultados
intimamente relacionados aos objetivos estratégicos e metas da empresa).
Apesar de identificarmos essa metodologia como a mais adequada para
avaliação e acompanhamento de processos de capacitação, em nossa pesquisa não foi
possível avaliar o nível 4, uma vez que nossas questões de estudo se projetam para as
percepções de funcionários do INSS sobre a pertinência de capacitações online neste
contexto. Entendemos, no entanto, que todos os níveis da metodologia de Kirkpatrick
apresentam relevância no processo de avaliação, porém cabe destaque para a avaliação
da aprendizagem no contexto da educação online, que possui características especificas.
A plataforma de aprendizagem online propicia interação / colaboração,
permitindo que professores/tutores e alunos se comuniquem intensamente. Chat, fóruns
e wiki são algumas interfaces onde esses atores têm espaço aberto à comunicação. Nos
ambientes online de aprendizagem (AVA), as condições avaliativas assumem novas
dimensões. Cabe, pois, ao professor preparar-se para este novo espaço, bastante válido
para hospedar propostas de formação continuada. Silva (2006, p.35) enfatiza que é
preciso que professores estejam preparados para a aprendizagem e para a avaliação
interativa na sala de aula online, onde é possível
disponibilizar informações, propostas de trabalho, links para sites
temáticos, bibliografias, imagens, músicas, filmes, além do
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planejamento do curso especificando os objetivos e conteúdos
programáticos, e aí situar o processo de avaliação. [...] a construção
coletiva do conhecimento e a própria avaliação.

Com essas alternativas, inseridos em um mundo cibernético em que as
tecnologias favorecem a construção coletiva e participativa do conhecimento,
professores e alunos podem se unir para irem além de processos tradicionais de
avaliação.

3.3 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM AMBIENTES ONLINE

Carlini e Ramos (2008, p. 161) discutem os modelos básicos de avaliação, a
saber: diagnóstica, formativa e somativa. Estas autoras registram que independente do
modelo educacional (presencial ou a distância) e do modelo de avaliação utilizados, a
finalidade básica da avaliação é “compreender, aperfeiçoar, qualificar e quantificar os
processos de ensino-aprendizagem, atribuindo-lhes significados peculiares e orientando
a tomada de decisões”
A avaliação em ambientes online exige novos enfoques. Segundo Arredondo
(2002, apud POLAK, 2008, p. 154), neste contexto a avaliação tem como foco
proporcionar informações e estabelecer processos comunicativos com vistas a
“monitorar, apoiar e aperfeiçoar a aprendizagem do aluno, o que exige muito mais um
acompanhamento formativo do que o controle e a classificação de resultados”. Nesta
direção, a avaliação deve ser dinâmica, aberta e contextualizada, ocorrendo em um
determinado período de tempo, o que implica em desconsiderar propostas que se
apresentem como pontuais e isoladas. Polak (2008, p.154) entende que o campo
conceitual da avaliação na EAD se amplia por força dos diferentes modelos pelos quais
ela se apresenta (EAD por correspondência; com apoio do rádio ou de tele-aulas – TV e
vídeo; valendo-se de computador e internet). Esta diversidade de modelos “passa a
exigir um olhar sobre as distintas formas de avaliação em função dos diversos âmbitos e
circunstâncias de sua aplicabilidade”. De acordo, ainda, com este autor a avaliação
formativa (que se concretiza durante o processo) é a mais utilizada na EAD, podendo
ser classificada em: participativa, auto-avaliação, avaliação interpares, motivadora,
processual, orientadora e reguladora.
A avaliação, independente do modelo utilizado na EAD, deve ser contínua,
seguindo etapas previamente definidas, as quais são socializadas, ou preferencialmente
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negociadas com os alunos. É importante que os sujeitos em avaliação conheçam, com
antecedência, os critérios pelos quais vão ser avaliados. “Desmistificar a avaliação torna
o processo avaliativo natural e inerente ao processo ensino-aprendizagem” (POLAK,
idem, p. 155).
Esse desmitificar inclui o rompimento de paradigmas da educação tradicional,
uma vez que nos ambientes virtuais encontramos outra realidade para o ensinoaprendizagem, a começar pela separação física entre alunos e professores.
Segundo Gipps (1998, apud OTSUKA; ROCHA, 2002, p.1),
está em curso uma mudança de paradigma na área de avaliação,
passando de um modelo de testes e exames que valoriza a medição das
quantidades aprendidas de conhecimentos transmitidos, para um modelo
em que os aprendizes terão oportunidade de demonstrar o conhecimento
que construíram, como construíram, o que entendem e o que podem
fazer, isto é, um modelo que valoriza as aprendizagens quantitativas e
qualitativas no decorrer do próprio processo de aprendizagem.

Neste artigo, os autores discutem novas possibilidades de avaliação que surgem
para a EAD quando se encontra suportada por ambientes baseados na web. Destacam os
ambientes virtuais Teleduc e AulaNet 25, mais usados à ocasião em que o artigo em tela
foi escrito. Esclarecem que uma avaliação formativa não se concretiza por meio apenas
do acompanhamento dos registros das participações dos alunos durante o
desenvolvimento das atividades, embora este recurso esteja disponível no AVA. A
avaliação formativa demanda muito trabalho e tempo do professor no acompanhamento,
análise e orientação das atividades desenvolvidas.
A partir da análise da experiência concreta de três cursos a distância, Otsuka e
Rocha (idem) apresentam sugestões de atividades que contribuem para a realização da
avaliação formativa. Registramos aqui as atividades desenvolvidas em dois desses
cursos. No primeiro curso foram usados “métodos de avaliação autêntica, que é a
avaliação baseada em performance caracterizada pelo emprego de tarefas significativas
no contexto da vida real do aprendiz” (p. 2). As tarefas propostas foram: (a) questões
para geração de discussão – as questões são inseridas em uma lista de discussão, sendo
discutidas pelos alunos; (b) questões dissertativas – a partir de um problema ou tema
apresentado pelo professor, os alunos devem elaborar um texto no qual apresentem a
25

O Teleduc é um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) criado pelo Núcleo de Informática Aplicada
à Educação (Nied) e pelo Instituto de Computação (IC) da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp); a Aula Net foi criada por um grupo de pesquisadores, no Laboratório de Engenharia de
Software do Departamento de Informática da Pontifica Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCRio), em 1997.
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sua interpretação sobre o mesmo; e (c) projetos autênticos – constituem projetos que
envolvem a resolução de problemas retirados da vida real, o que deve levar o aluno à
reflexão e aplicação dos conhecimentos adquiridos. Neste tipo de projeto o aluno deve
desenvolver seus conhecimentos sobre os métodos científicos usados em pesquisa, bem
como a habilidade de comunicação e de trabalho em grupo. No segundo curso foram
desenvolvidas outras tarefas, a saber: (a) grupo de interesse – uma espécie de fórum de
discussão no qual eram trabalhados os temas centrais do curso; (b) seminários semanais
– desenvolvidos com apoio do chat, ficando um aprendiz responsável pela atividade,
com a tarefa de pesquisar o tema, elaborar o texto com os resultados do seu
aprofundamento, coordenar o seminário, animando o debate; e (c) monografia –
construída a partir das discussões online.
Esses autores sinalizam a dificuldade de realizar uma avaliação baseada nas
contribuições dos alunos para as tarefas propostas. É fundamental verificar a qualidade
das contribuições e isto demanda mais trabalho para o professor. Alertam, ainda, que a
qualidade da aprendizagem e da avaliação está diretamente relacionada ao número de
alunos inseridos na ‘turma virtual’
Buscando contribuir para o desenvolvimento da EAD online, Otsuka e Rocha,
(2002) propõem um modelo de avaliação a ser implementado em um AVA, o qual se
compõe de três módulos com objetivos específicos, desenvolvidos concomitantemente
O primeiro, Módulo de Acompanhamento – visa: (a) rastrear as interações dos alunos e
o andamento das tarefas; (b) apoiar o professor na seleção e apresentação de
informações; (c) detectar os problemas que dificultam a consecução dos trabalhos
(acesso, falta de interação e atraso nas tarefas); (d) acompanhar a participação dos
alunos. O segundo, Módulo de Auxílio à Análise de Aproveitamento – busca: (a)
informações relevantes para a análise final do aproveitamento do aluno; e (b) subsidiar a
atribuição do conceito final (confronto entre os critérios estabelecidos inicialmente e os
resultados apresentados). O último, Módulo de Validação – tem por objetivo obter uma
visão geral do desempenho do aluno e validar as análises parciais.
Este modelo é bastante abrangente e demanda dedicação e disponibilidade do
professor para concretizar todas as demandas inseridas em cada módulo.
A avaliação formativa é vista por Perrenoud (1999) como uma prática contínua
que tem por objetivo básico ampliar e aprimorar as aprendizagens em curso. A partir
dela, o professor pode acompanhar e orientar seus alunos durante todo o processo de
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formação. Para este autor, a avaliação formativa contribui para o aluno aprender e
avaliar o aprendido; nesta direção ganha o sentido de um projeto educativo.
No complexo cenário da avaliação, Nunes e Vilarinho (2006, p.110) entendem
que a quarta geração da avaliação - avaliação negociada - está longe de ser concretizada
e, com o propósito de avançar na questão, apresentam os seguintes pressupostos: (a) o
diálogo é a essência da avaliação; (b) a avaliação interessa a todos os envolvidos, alunos
e professores; (c) a avaliação da aprendizagem dos alunos só se torna consistente
quando se faz em uma relação dialética; (d) a avaliação da aprendizagem torna-se mais
abrangente quando entrelaça aspectos qualitativos e quantitativos; (e) a avaliação é
instrumento de transformação/mudança; (f) a auto-avaliação é elemento-chave para
alunos e docentes conscientizarem-se das suas dificuldades e conquistas.
Assim, os ambientes virtuais de aprendizagem vêm provocando mudanças no
processo de avaliação; admitimos, também, que a qualidade no processo de avaliação da
aprendizagem em cursos online depende de amplo conhecimento da ‘complexidade’ que
permeia o ambiente virtual. Podemos dizer, no rastro do pensamento de Alves e Lima
Júnior (2006) que há um novo locus avaliativo, o qual demanda um outro modus
avaliativo, ambos permeados de percepções, descrições, análises, representações
simbólicas e imaginárias, historizações, gerando um complexo relacional que envolve
diferentes sujeitos, instrumentos, métodos, bem como diferentes lógicas de
compreensões. Portanto, são muitos elementos que participam / interagem nos processos
educativos desenvolvidos em qualquer ambiente educacional, aí se incluindo os AVA.
Por fim, cabe trazer a este capítulo a contribuição de Moran (2007, p.123) que
nos alerta para o seguinte ponto: os princípios da avaliação são os mesmos para
qualquer tipo de curso; o que muda é forma de organizá-los e os recursos tecnológicos,
que devem ser escolhidos de forma a se ajustarem à proposta educativa. No entanto, este
autor critica o fato de ainda predominarem nas avaliações o foco no conteúdo,
desprezando as outras dimensões da aprendizagem, a saber: “as de processo, de
construção coletiva do conhecimento, das dimensões emocionais e éticas do projeto de
ensino-aprendizagem, da flexibilidade na adaptação ao ritmo do aluno”. Para ele ainda
há um grande caminho a ser percorrido para se obter mudanças significativas nos
processo de avaliação. Admite que os projetos pedagógicos, de um modo geral, em
qualquer modalidade de ensino, “são implantados de forma simplista, massificadora e
reducionista” e isto contribui para desqualificar a avaliação educacional.
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A internet abre novos horizontes para a avaliação da aprendizagem. No futuro,
segundo Moran (idem) não haverá fronteira entre ensino presencial e a distância. Este
será um desafio a ser enfrentado pelos educadores.
Buscamos neste capítulo evidenciar a relevância dos processos avaliativos nas
situações onde ocorrem processos formais de aprendizagem. Programas sociais só
avançam quando passam por reflexões críticas que apontem: avanços, desafios e
insucessos. Nesta direção, a teoria e a prática da avaliação constituem o insumo
fundamental para a implementação de projetos de desenvolvimento humano, evitando
avaliações baseadas no senso-comum.

61
4. RESULTADOS DO ESTUDO: AS CAPACITAÇÕES ONLINE SOB O OLHAR
DOS SERVIDORES

Após a aprovação institucional (apêndice 1) para a realização da pesquisa, a
coleta de dados se iniciou no mês de janeiro de 2012. Este mês não é muito adequado
para qualquer tipo de ação no âmbito do governo federal, em função do grande
quantitativo de servidores que opta por tirar férias nesta ocasião. Considerando, no
entanto, a aprovação da pesquisa e o prazo que ainda nos restava para concluir a
dissertação, decidimos assumir o risco de não atingir o quantitativo planejado
inicialmente. Tal decisão se refletiu na perda de um numero significativo de respostas,
pois dos 4.000 questionários enviados para os servidores somente 1.607 abriram o
questionário na plataforma, atendendo à nossa solicitação de se manifestarem
exclusivamente no período estipulado (2 a 29 de janeiro). Este número (1.607) constitui,
portanto, o universo dos respondentes, apesar de encontramos uma recorrência de 4%
de abstenções.
O conjunto inicial dos 4.000 sujeitos foi escolhido aleatoriamente da seguinte
forma: abrimos a lista do correio eletrônico da Previdência (a qual engloba
aproximadamente 40.000 servidores) e marcamos grupos de sujeitos pertencentes a
unidades do INSS, localizadas em todos os estados da União, até atingir o quantitativo
de 4000 (10% do quadro de lotação do INSS). Nesta seleção desconsideramos os locais
das unidades onde os mesmos atuavam. Nossa intenção era formar um grupo de
respondentes vinculados a cada unidade da federação. Tendo em vista que a maior
concentração de servidores se dá nos estados de: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Paraná, acabamos por aglutinar um maior numero de respondentes nestas
unidades federativas. Cabe, entretanto, registrar que, no período estipulado para o
retorno dos questionários, as cidades do interior do estado do Rio de Janeiro se
encontravam em estado de calamidade pública em função das fortes chuvas e do
transbordamento do Rio Paraíba do Sul, o que nos levou a admitir uma relação entre
este problema e o número de respostas obtidas neste estado. Como enviamos um
universo similar de questionários para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro e
obtivemos uma diferença significativa no número de respondentes, inferimos uma
relação entre a tragédia e a dificuldade de responder.
Os resultados do presente capítulo se desdobram nas seguintes seções: (4.1)
caracterização básica dos sujeitos do estudo; (4.2) Educação Corporativa; (4.3)
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aprendizagem online; (4.4) formação continuada; (4.5) evasão; e (4.6) outros olhares.
Este desdobramento tem relação com o que levantamos na revisão da literatura e com as
próprias questões de estudo.

4.1 CARACTERIZAÇÃO BÁSICA DOS SUJEITOS DO ESTUDO

Nesta seção são apresentados os resultados relativos a seis aspectos, a saber: (a)
vinculação dos respondentes à unidade da federação; (b) cargo ocupado; (c) lotação nas
unidades do INSS; (d) tempo de serviço; (e) uso das redes sociais relacionado à faixa
etária; e (f) habilidade com a tecnologia.
No que tange à vinculação dos respondentes com as diferentes unidades da
federação obtivemos o mapeamos que se segue.

Gráfico 1 – Número de respondentes por unidade da Federação
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No conjunto desta amostra depreendemos que 57% dos respondentes se
encontram na região sudeste. A região sul ficou representada por 326 (20 %)
respondentes e a região nordeste por 10%. As outras duas regiões estão representadas
por 13%. Cabe, então, admitir que esta representatividade em certa medida se coaduna
com a distribuição real dos servidores pelas regiões da federação, conforme assinalamos
anteriormente.
Quanto ao cargo ocupado, constatamos que 375 (23%) eram gestores e 1.169
(73%) não. Segundo nossa percepção, era relevante separar as respostas de gestores das
de não gestores, pois os primeiros possuem papel relevante no desenvolvimento dos
profissionais no sentido de promover as metas traçadas no planejamento estratégico da
instituição. Assim, os gráficos que se seguem apresentam sempre esta separação.
O terceiro dado referente à caracterização básica dos respondentes diz respeito à
lotação,

isto

é,

onde

os

mesmos

desenvolvem

suas

atividades

laborais.

Coincidentemente, em nossa amostra surgiu um percentual maior de servidores que se
encontravam em agências de atendimento (1170 servidores - 73%). Esta coincidência
foi muito relevante para a nossa pesquisa, tendo em vista que esses sujeitos são os
principais informantes das dificuldades e acertos do atendimento, oferecendo subsídios
para o planejamento de ações vinculadas à capacitação profissional. O gráfico que se
segue oferece a visão da distribuição dos respondentes pelas unidades de lotação.

Gráfico 2 – Distribuição dos sujeitos da pesquisa pelas unidades de lotação
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Em seguida, organizamos o dado ‘tempo de serviço público’, o que nos levou a
perceber que há um equilíbrio entre o número de servidores mais antigos e o de mais
novos (considerando 10 anos como limite entre um grupo e outro). Foi interessante
notar a existência de 202 (12,57 %) servidores com mais de 30 anos de serviço.
A separação entre servidores antigos e novos na Instituição foi relevante na
medida em que apresentamos perguntas nos questionários dirigidas à aceitação das
capacitações online, que envolvem o uso das tecnologias digitais (computador e
internet). De um modo geral, os mais jovens já trazem a competência tecnológica na
medida em que esta é cobrada na prova de seleção para o INSS. Tal separação, mais
adiante, será relacionada à questão da aceitação do uso da tecnologia.

Gráfico 3 – Distribuição dos servidores segundo o tempo de serviço público

Esse gráfico evidencia que no universo da pesquisa existe um público com mais
de 30 anos de serviço, o que é indicativo de proximidade de aposentadoria; mas em
contrapartida, também há um conjunto de servidores recém-admitido, apontando para o
equilíbrio entre olhares inovadores e olhares experientes, estes muitas vezes resistentes
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a mudanças. No âmbito das capacitações online este equilíbrio pode potencializar ações
voltadas para o compartilhamento dos saberes. Os servidores mais antigos possuem um
conhecimento tácito, ou seja, acumulado por meio de suas experiências práticas, o qual
deve ser transferido aos mais jovens, para que estes ampliem, reformulem os processos
com vistas a sua adequação à cultura digital das empresas. Promover a interação das
equipes é de suma importância, para que a informação circule.
No aspecto ‘participação em redes sociais (RS)’ observamos uma mudança no
perfil dos servidores. De um modo geral, os mais jovens buscam inovação e
comunicação mais ágil. As redes sociais propiciam o aprendizado por meio da
colaboração e compartilhamento de informações. Era de se esperar que os servidores
mais antigos não utilizassem tanto as redes sociais; porém, entre os sujeitos desta
pesquisa observamos que esta prática encontra-se pulverizada, conforme o cenário
abaixo.

Gráfico 4 – Uso das redes sociais

Os dados indicam que: (a) entre 18 e 35 anos encontramos, no total de 529
respondentes desta pergunta, 413 (25,8 % de 1.607) que utilizam as redes sociais (RS) e
116 (7,2 %), não. Isto aponta para um percentual muito mais elevado de sim na
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comparação com o não; (b) entre 36 e 55 anos, do total de 850 respondentes, 488 (30,4
%) se encontram na opção sim e 362 (12,6 %) na opção não, o que denota uma
tendência ao equilíbrio; e (c) entre os 164 respondentes com mais de 56 anos de idade,
observamos a tendência inversa: 89 (5,5 %) não usam as RS e 75 (4,6 %) sim.
Verificamos, então, que 61,7 % desses servidores se valem de redes sociais, o que
revela um percentual significativo. Este panorama aponta uma tendência de mudança no
perfil dos servidores.
No aspecto ‘domínio das tecnologias’ constatamos que a grande maioria dos
servidores (1.538 servidores, ou seja, 95,71 %) usa o computador, o que era de se
esperar tendo em vista que este recurso é a principal ferramenta de trabalho.
Complementando esta indagação, procuramos obter informações sobre a
habilidade dos servidores no que tange ao uso desta ferramenta, tendo em vista que a
competência técnica possui peso no atendimento, por estarem todos os dados inerentes
aos cidadãos brasileiros armazenados eletronicamente.

Gráfico 5 – Habilidade com as tecnologias

No total de 1.607 questionários devolvidos encontramos: (a) 1.042 (65 %)
sujeitos afirmando que possuíam apenas domínio parcial das tecnologias usadas no
trabalho, necessitando, às vezes, de ajuda de terceiros; (b) 499 (31 %), declarando
domínio total; e (c) 3 que não quiseram explicitar seu conhecimento. Esta revelação
indica que mais da metade dos sujeitos ainda não atingiu a autonomia desejada em
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relação ao uso das tecnologias e sugere a necessidade urgente de investimento na
capacitação tecnológica que permita ao servidor, especialmente aquele que está na ponta
do atendimento, agilizar as suas práticas. Admitimos que a pergunta em tela foi ampla,
por não ter focalizado os softwares específicos e necessários ao desenvolvimento das
atividades do servidor. Assim, parece oportuno um aprofundamento posterior no sentido
de identificar os conteúdos tecnológicos que precisam de reforço e capacitação.
Os dados que se seguem dizem respeito às percepções desses sujeitos sobre a sua
realidade de trabalho entrelaçada ao conhecimento das atividades que realizam.

4.2 EDUCAÇÃO CORPORATIVA

Do ponto de vista educacional, aí se incluindo a Educação Corporativa, todo
conhecimento se torna mais consistente quando a aprendizagem se reveste de
significado, o que implica estabelecimento de vínculos entre o conhecimento do
servidor e a realidade de trabalho. Por meio da Educação Corporativa, a instituição se
empenha no desenvolvimento do capital intelectual de seus servidores, visando o bom
desempenho na prestação de serviço à população.
As respostas que se seguem, oferecem informações sobre o processo de
desenvolvimento profissional dos servidores, ou seja, sobre a sua Educação
Corporativa.
Iniciamos com a identificação da escolaridade, o que nos levou a encontrar
profissionais com todos os níveis de formação, ficando a maior concentração no nível
superior, com mais de 50% dos respondentes. Este resultado denota que o atendimento
do INSS tende a ser conduzido por servidores com uma qualificação escolar mais
elevada.
Cabe aqui ressaltar que há uma tendência nos concursos públicos nacionais com
vagas destinadas a candidatos que tenham apenas o diploma de ensino médio, destas
serem preenchidas com pessoas que possuem curso superior. Tal tendência também se
projeta no INSS, daí ser possível supor que no grupo dos que têm curso superior
estejam servidores admitidos para ocuparem cargos de nível médio.
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Outro dado relevante a ser destacado refere-se ao fato de que o INSS possui
programa de incentivo a pós-graduação, com concessão de bolsas
que buscam uma formação ampliada.

26

para os servidores

É provável que este incentivo interfira no

conjunto dos pós-graduados, sendo considerados fundamentalmente os cursos de
especialização. Cabe, no entanto, destacar que não há adicional no salário pelo fato do
servidor possuir cursos além daquele que é solicitado no ingresso na empresa.
Dentre os respondentes, encontramos: (a) 5 servidores com ensino fundamental,
sendo 3 no cargo de gestores, atuando em Gerencia Executiva, um na Paraíba e dois não
gestores lotados em APS, sendo uma no Distrito Federal e a outra no Ceará; (b) 4
servidores não gestores, com o titulo de doutor, lotados em APS do Paraná (2), Minas
Gerais (1) e São Paulo(1); e (c) 2 portadores do titulo de pós-doutorado, sendo um
gestor lotado em APS de São Paulo e outro, não gestor, lotado em APS do Rio Grande
do Norte.
O gráfico que se segue resume os níveis de escolaridade dos sujeitos da
pesquisa.

Gráfico 6 – Nível escolaridade
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Teve início em 2007, com a concessão da Bolsa de Estudos a servidores que cursam o ensino
universitário de graduação e pós-graduação. Foram concedidas 4.881 bolsas, somente em 2008, como
estímulo à formação e especialização dos quadros da instituição. Tais quadros foram acrescidos, no
mesmo ano, em quase 2.000 novos servidores, para melhor atender a demanda nas Agências da
Previdência Social. (Revista MPS – Previdência Social: reflexões e debates, Volume 30, 1ª.edição, 2009.
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Tendo em vista que a qualificação para o trabalho não se atrela apenas ao nível
de escolaridade e considerando que o Centro de Formação e Aperfeiçoamento do INSS
(CFAI) oferece, com frequência, capacitações, levamos os servidores a responderem
sobre: (a) o grau de satisfação em relação aos conteúdos dos cursos online que
realizaram; e (b) o domínio da navegabilidade no ambiente virtual de aprendizagem –
Moodle. Os dados que se seguem dizem respeito às respostas obtidas nestes dois planos.
As respostas indicam um bom nível de aceitação dos cursos, já que encontramos:
(a) entre os gestores, um total de 316 sujeitos assinalando as categorias Muito Bom (80)
e Bom (236); e (b) entre os não gestores 816 marcando as categorias Muito Bom (193) e
Bom (623). Assim, 1.232 (76.6 %) respondentes percebem os conteúdos em uma
perspectiva positiva. Cabe registrar, no entanto, que 271 sujeitos, de ambas as
categorias, situam os conteúdos como regulares e, de forma mais radical, 56 servidores
consideram os conteúdos ‘abaixo do esperado’, o que aponta para certa insatisfação com
os cursos. Isto significa que 327 respondentes não se encontram satisfeitos com os
conteúdos ministrados. Esta insatisfação aparece mais claramente em respostas
analisadas adiante.

Gráfico 7 – Grau de satisfação com os conteúdos dos cursos
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Os conteúdos trabalhados nos cursos do CFAI são ministrados na plataforma
virtual de aprendizagem Moodle, aceita pela maioria dos servidores por considerá-la de
‘fácil navegabilidade’, o que se expressa no gráfico a seguir. Observamos que um
número bem elevado de sujeitos – 930 (58 %) admite a facilidade de navegação no
Moodle. Já 529 (33%) revelam dificuldades ou porque apresentam dúvidas ou afirmam
que a navegação que realizam é apenas ‘regular’ ou por ser ‘muito difícil’ o domínio
dessa habilidade. Há que se considerar também que 85 sujeitos (5,3%) não responderam
a essa questão; provavelmente não queriam revelar sua dificuldade com o Moodle. Fica
claro, então, que uma das barreiras à boa consecução dos cursos é o domínio precário da
navegabilidade no ambiente virtual de aprendizagem.

Gráfico 8 – Ambiente Virtual de Aprendizagem – navegabilidade

Os cursos ofertados pelo CFAI são acompanhados por tutores. Esses
profissionais pertencem ao quadro de servidores da Instituição e desempenham a tutoria
fora do horário de trabalho. Esta atividade é voluntária, sendo precedida de capacitação
específica. Admitimos que esses profissionais, além de serem movidos pelo ideal de
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colaboração, se estimulam com a gratificação paga para as horas dedicadas à tutoria. A
gratificação está regida pelo Decreto Presidencial n.6.114, de 15 de maio de 2007.
Dada à importância da tutoria, buscamos informações sobre a necessidade de
acompanhamento dos cursos pelos tutores. Encontramos um resultado equilibrado, no
qual 755 servidores (47%) confirmaram esta necessidade. Em contrapartida, 701
respondentes (44%) se enquadraram nas categorias ‘indiferente’ e ‘desnecessário’, o
que aponta para uma inexpressividade do papel do tutor. Aqui cabe uma reflexão, pois
se os cursos são planejados para serem acompanhados pelos tutores e se os aprendizes
os dispensam, podemos inferir que o planejamento e o próprio atendimento tutorial
necessitam ser revistos.

Gráfico 9 – Necessidade de acompanhamento de tutores nos cursos

Na sequência das questões, os servidores foram indagados se consideravam os
tutores preparados para acompanhar o aprendiz durante o curso, buscando atender e
esclarecer todas as dúvidas. No bojo desta pergunta se encontram três dimensões
básicas: a primeira situa o servidor no papel de tutor; a segunda o coloca na função de
servidor público; e a terceira dá centralidade ao servidor como um cidadão brasileiro,
que possui dados importantes armazenados nos sistemas tecnológicos. Isto significa que
o tutor precisa estar bem preparado para acompanhar pedagogicamente seus colegas
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durante o curso, compreendendo que a atividade de tutoria implica em compromisso
social voltado para a melhoria do atendimento ao cidadão. O bom desempenho da
tutoria deve levar o servidor aprendiz a se apropriar das competências necessárias ao
exercício da profissão.
Os resultados desta indagação também apontam para um equilíbrio no qual
observamos que 851 sujeitos (53 %) entendem que os tutores estão totalmente
preparados para acompanhar os cursos; porém, os demais respondentes, a saber: 595
(37%), enquadrados nas opções ‘não fui plenamente atendido’; ‘fui parcialmente
atendido’; e ‘nunca fui bem atendido’ evidenciam descontentamento em relação a
tutoria. Neste mesmo bloco dos insatisfeitos se inscrevem os 98 servidores que não se
posicionaram (não responderam). Portanto, 693 sujeitos (43%) apontaram a fragilidade
do preparo dos tutores para as atividades que desenvolvem, uma vez que não se
sentiram amplamente amparados durante o curso.
Integrando os dados da resposta anterior com os desta, identificamos a
necessidade de investigar, de forma mais aprofundada, as atividades da tutoria nos
cursos em tela; isto significa conhecer melhor as atividades desses tutores, as suas
demandas em termos de aperfeiçoamento para o desempenho da tutoria e o que outros
servidores, além destes, dizem em relação a este personagem. Em última instância
significa identificar os gaps que, provavelmente, estão relacionados à formação
continuada desses tutores.

Gráfico 10 – Preparo dos tutores para acompanhar os cursos
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Considerando que cabe à instituição promover condições ambientais e
estruturais para o desenvolvimento contínuo de seus empregados e conhecendo as
demandas do atendimento nas agências do INSS, resolvemos indagar como e quando os
cursos são realizados. Verificamos, então, que somente 364 servidores (23%) realizaram
os cursos no horário de trabalho. A maior parte dos respondentes, 1.089 (68%) se
distribui nas duas categorias seguintes: 673 (42%) dividem o estudo entre trabalho e
fora do trabalho; e 416 (26%) fazem os cursos totalmente fora do trabalho. Além desses,
91 (5,7%) não emitiram respostas, o que sugere um desejo de não se expor. Assim, mais
da metade dos respondentes encontram dificuldade de estudar no horário de trabalho, o
que contradiz a política pública de desenvolvimento de pessoas.

Gráfico 11 – Realização de cursos no horário do expediente

Para complementar,

buscamos os motivos que dificultam a realização dos

cursos no horário do expediente. Tínhamos a expectativa de que as dificuldades
estariam predominantemente relacionadas ao ‘atendimento intenso ao cidadão,
inviabilizando o estudo no horario do trabalho’. Essa expectativa se confirmou, pois
613 servidores (38%), assinalaram esta opção. Já 537 respondentes (33%) apontaram a
inexistência de condições favoráveis ao estudo no contexto do próprio trabalho. Entre
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estas condições destaca-se a ‘ausência de um ambiente propício’ (falta de salas
silenciosas, de equipamento e não liberação de tempo para estudo). Foi interessante
notar que 364 sujeitos afirmaram não possuir qualquer dificuldade para o estudo no
horário de trabalho. Infelizmente não temos como identificar esses sujeitos, pois seria
muito relevante saber como conseguem concretizar o que a política determina.
Gráfico 12 – Motivos que impedem a realização de cursos no horário do
expediente

Tendo em vista que previamos um quantitativo significativo de servidores
utilizando o tempo fora do trabalho para concretizar as capacitações online, buscamos
saber se possuiam computador e acesso à internet em seus domicílios. Constatamos,
então, que a maioria, 1.282 (80%) possui, em suas residencias, a tecnologia em questão.
A presença da tecnologia no domicílio representa um facilitador para as capacitações;
porém, cabe indagar se é justo a sobrecarga de trabalho fora do horário do expediente.
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Gráfico 13 – Presença da tecnologia no domicílio facilitando a realização dos
cursos

4.3 APRENDIZAGEM ONLINE

Na Educação Corporativa, de um modo geral, a aprendizagem online visa a troca
de experiências voltada para o desempenho profissional e a sustentabilidade
organizacional. Um dos fatores de destaque nos processos de aprendizagem online diz
respeito ao ‘caminhar junto’, no sentido de objetivo comum que favoreça a construção
do conhecimento. No INSS, com a sua amplitude geográfica, é esperado que as
capacitações

online

tragam

resultados

previsíveis

e

imprevisíveis.

Face

à

imprevisibilidade, inserimos em nossa pesquisa perguntas sobre vantagens e
desvantagens das capacitações online. Na resposta a esta pergunta os sujeitos podiam
assinalar mais de uma opção de resposta.
No que tange às vantagens das capacitações, entre os 375 gestores, observamos
um número muito significativo (257 – 68%) percebendo que as capacitações levam a
um maior conhecimento sobre a Previdência. Ainda nesta categoria, 235 (63%)
admitem que as capacitações são vantajosas porque podem se dar em horário flexível e
produzem crescimento profissional. A questão da flexibilidade de horário para estudo
foi verificada em pergunta anterior, na qual a grande maioria dos servidores afirmou que
não consegue estudar no período de trabalho. A metade dos gestores (188 – 50%)
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considera uma grande vantagem o fato de o servidor não precisar se deslocar do seu
posto de trabalho para realizar alguma capacitação.
Do ponto de vista de economia de recursos financeiros (evitar despesas com
deslocamentos, diárias e hospedagens), há que se admitir que as capacitações online são
vantajosas. Complementarmente, o posto de atendimento permanece com o seu quadro
de trabalhadores. Pode-se, no entanto, supor que manter o servidor restrito ao seu
núcleo de trabalho leva a uma visão localizada da Previdência. Esta questão será
aprofundada mais adiante.
Para 46% dos gestores, as capacitações online tanto potencializam o domínio das
tecnologias como podem ser realizadas durante o expediente. Como vimos
anteriormente, 1.042 servidores declararam que ‘precisam da ajuda de terceiros’ na
utilização das tecnologias nas tarefas institucionais. Portanto, a percepção dos gestores
quanto ao domínio da tecnologia com apoio das capacitações vai ao encontro da
declarada deficiência. Em contrapartida, a vantagem de que as capacitações podem ser
realizadas no horário do expediente se contrapõe aos dados já mencionados, em que
mais de mil servidores não conseguem realizar os estudos no período do trabalho.
Em um patamar muito próximo, encontramos três subgrupos de gestores, cada
qual com, respectivamente, 162, 159 e 154 respostas que relacionaram as capacitações
online a três aspectos, a saber: qualidade do serviço; maior conhecimento da empresa; e
uso do ambiente Moodle que possui fácil navegabilidade. As duas primeiras vantagens
estão intimamente relacionadas, pois é inegável que um maior conhecimento do campo
de trabalho deve levar a uma busca de melhoria da sua qualidade. Quanto ao Moodle,
representa, hoje, a plataforma tecnológica de maior aceitação nos processos
educacionais online. É provável que os gestores tenham identificado a importância do
Moodle para os aprendizes. O percentual de respondentes em cada um desses subgrupos
é da ordem de 42%.
As demais vantagens foram destacadas por menos de 40% deste grupo. Vale, por
último, assinalar que a presença de tutores apoiando os cursos surgiu como a última
vantagem, sendo assinalada por apenas 22% dos respondentes (83). Esta posição dos
gestores não é diferente da encontrada anteriormente, quando os sujeitos da pesquisa
foram indagados sobre a importância deste personagem. Um total de 701 respondentes
(gestores e não gestores), ou seja, quase a metade do grupo aqui considerado classificou
este personagem como ‘indiferente ao processo’ ou ‘desnecessário’. Será que esta
percepção de tutor tem relação com o desprestígio do professor na sociedade brasileira?
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Gráfico 14 – Vantagens identificadas pelos gestores em relação às capacitações
online

Na outra ponta, podemos observar a posição dos não gestores (1.169) no que
tange às vantagens das capacitações online. Entre os dados coletados, observamos que
um número muito significativo (723 – 62% do total desses respondentes) entende que as
capacitações levam a um maior conhecimento sobre a Previdência, no que concordam
com os gestores.

Na continuidade das respostas, verificamos: 561 (48%) sujeitos

admitindo que as capacitações são vantajosas porque podem se dar em horário flexível;
e 547 (47%) dando destaque ao crescimento profissional. Complementarmente,
visualizamos 501 sujeitos (43%) situando o ‘não deslocamento do posto de trabalho’
como um elemento positivo. É possível que servidores que não assinalaram esta
vantagem percebem o deslocamento, ou seja, a realização de cursos fora de sua sede,
como uma possibilidade de conhecer problemas mais complexos da Previdência. Os
dados revelam ainda que os servidores destacam outras vantagens: 449 respostas para o
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‘domínio das ferramentas de trabalho’; 433 para ‘ realização do curso durante o
expediente’; e 415 sujeitos marcando duas vantagens: ‘maior envolvimento com a
qualidade dos serviços da empresa’ e ‘ facilidade na realização do curso’ .
O número de respostas de cada item pode ser visualizado no gráfico abaixo.

Gráfico 15 – Vantagens identificadas pelos não gestores em relação às
capacitações online

Para uma comparação entre as percepções dos gestores e dos não gestores,
apresentamos, a seguir, uma tabela considerando o percentual de respostas em cada uma
dessas duas categorias em relação às perguntas nas quais se verificou o maior número
de assinalamentos (em um total de 8 itens). As demais opções foram desprezadas para
efeito da tabela que se segue. Verificamos uma identidade em relação às opções de
respostas, tanto nos gestores como nos não gestores.

79
Tabela 3 – Principais vantagens das capacitações online segundo os sujeitos da
pesquisa, em ordem decrescente de recorrência.
Gestores Não Gestores
Vantagens
Adquire-se mais conhecimentos sobre os
processos da Previdência
Estudo em horário flexível.
Crescimento profissional
Evita deslocamento do posto de trabalho
Domínio das ferramentas de trabalho
Realização do curso durante o expediente
Maior envolvimento com a qualidade dos serviços
Mais fáceis de serem realizados

(375)

(1.169)

68%

62%

62%
62%
50%
46%
44%
42%
37%

48%
47%
43%
38%
37%
37%
35%

Na mesma pergunta sobre as vantagens se incluiu uma parte para registro aberto
de outros pontos positivos sobre as capacitações online. Cabe dizer que apenas 11
gestores e 32 não gestores fizeram seus registros. A análise do conteúdo dessas
respostas abertas nos levou a identificar um numero significativo de respostas
descoladas da pergunta, pois expressavam desabafos na linha de sugestões e/ou críticas.
Considerando que todas as respostas, desde que éticas, devem ser acolhidas em
um trabalho de pesquisa, entendemos que seria relevante integrá-las em um item a parte,
de modo a oferecer àqueles que se interessam por uma avaliação mais ampla dos cursos
online do INSS subsídios para ações de (re)planejamento. Tais respostas são
apresentadas e comentadas no item 4.6 de subtítulo ‘outros olhares’.
A seguir apresentamos somente as vantagens das capacitações online, conforme
o solicitado na pergunta.
Na categoria dos gestores foram encontradas as seguintes vantagens que ainda
não tinham sido registradas: (a) trata-se de incentivo/ valorização do servidor; (b)
implica em domínio de novos sistemas; (c) promove a democratização da informação
sobre a oferta dos cursos - comunicação de forma igualitária e simultânea; e (d)
favorece a capacitação de um grande numero de servidores ao mesmo tempo.
No âmbito dos não gestores, ainda que tenham sido feitos 32 registros, foram
encontrados apenas cinco se referindo a novas vantagens, a saber: (a) dá maior
segurança sobre legislação; (b) estimula o hábito de aprendizado; (c) são gratuitas; (d)
contribuem para a mudança de comportamento e universalizam o atendimento aos
segurados; (e) proporcionam crescimento pessoal e profissional
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Na continuidade do questionário, indagamos sobre as desvantagens das
capacitações online.
Em relação aos gestores (375) encontramos a seguinte recorrência: (a) 49%
(184) consideram que a inexistência de um ambiente físico adequado no próprio
trabalho dificulta a realização dos cursos online; (b) 31% (115) admitem que os
cursistas têm dificuldade de administrar o seu tempo de estudo no contexto do trabalho;
(c) 28% (104) situam como desvantagem a pequena carga horária dos cursos; (d) 27%
(103) registram que as capacitações online impedem os servidores de conhecerem
outras realidades; (e) 23% (85) entendem como desvantagem o fato dos cursos serem
‘um pacote fechado’; (f) 21% (80) destacam a fragilidade dos cursos no sentido de
promover um conhecimento mais profundo de problemas da Previdência.
Sobre essas percepções dos gestores, podemos dizer que as respostas que
assinalam a desvantagem da pequena carga horária dos cursos têm íntima relação com a
questão da profundidade dos conhecimentos a serem adquiridos. Cabe salientar que 52
gestores (14%) fazem a autocrítica afirmando que as próprias gerências não facilitam o
estudo no horário do trabalho.
O gráfico que se segue sumariza as respostas encontradas entre os gestores no
tange às desvantagens das capacitações online.
Gráfico 16 – Desvantagens das capacitações online, segundo os gestores

81
Quanto às respostas dos não gestores, encontramos similaridades com as
oferecidas pelos gestores ao considerarem as desvantagens das capacitações online.
Assim, detectamos: (a) 585 respostas (50 %) para ‘falta de ambiente reservado para o
estudo’; (b) 352 (30 %) destacando a ‘dificuldade de administração do tempo’; (c) 337
(29 %) registrando que as ‘gerências não facilitam o estudo no horário do trabalho’; (d)
309 ( 26 %) destacando a ‘pequena carga horária dos cursos’; (e) 284 ( 24%) admitindo
que o ‘não deslocamento do servidor’ para realizar cursos fora de sua sede impede o
conhecimento de outras realidades; (f) 236 ( 20 %) sinalizando o ‘pacote fechado’ como
uma desvantagem; (g) 203 (17%) apontando a dificuldade dos cursos online no
aprofundamento de conhecimento mais complexos; e (h) 200 (17%) sujeitos
considerando a aprendizagem online como ‘estudo solitário’ .
Para uma melhor visualização das percepções dos não gestores em relação às
desvantagens das capacitações online, apresentamos o gráfico que se segue.

Gráfico 17 - Desvantagens das capacitações online, segundo os não gestores
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Aqui, também, cabe comparar as percepções de ambas as categorias sobre as
desvantagens, o que é feito na tabela que se segue onde o percentual de respostas em
cada uma dessas duas categorias de servidores aponta para uma similaridade de
opiniões. A recorrência das respostas é apresentada de acordo com a ordem decrescente
de assinalamentos, havendo apenas uma discrepância (assinalada por meio de
sombreamento).

Tabela 4 – Principais desvantagens das capacitações online segundo os sujeitos
da pesquisa, em ordem decrescente de recorrência
Desvantagens

Gestores Não Gestores
(375)

(1.169)

Falta de ambiente reservado para o estudo

49%

50%

Dificuldade na administração do tempo
As gerencias não facilitam o estudo no horário de
trabalho
Carga horária pequena

31%

30%

14%

29%

28%

26%

Não deslocamento dos servidores

27%

24%

O curso como pacote fechado

23%

20%

Não levam ao conhecimento profundo

21%

17%

Estudo solitário

16%

17%

A única desvantagem em desacordo por ordem de recorrência refere-se à
dificuldade que as gerências têm para liberar o estudo no horário do trabalho. É
compreensível que esta desvantagem seja mais assinalada pelos não gestores, pois a
autocrítica é difícil, embora tenha se verificado um percentual de 14% de gestores
admitindo suas limitações nesse sentido.
Para complementar a questão das desvantagens, os respondentes foram
convidados a registrar livremente outras desvantagens. Na parte dos gestores foram
encontrados 26 registros, dos quais merecem destaque 11. São eles: (a) normalmente o
curso é dado antes de o sistema entrar em funcionamento e, quando é implantado,
muitas coisas já foram alteradas em relação ao seu conteúdo; (b) as ofertas dos cursos
não são periódicas e, muitas vezes, acontecem quando existem demandas muito grandes
em termos de trabalho / atendimento; (c) muitas vezes o curso não mostra a realidade da
Instituição; (d) não existe acompanhamento do servidor após a realização do curso; (e)
existência de uma defasagem entre a capacitação e a prática; (f) número limitado de
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vagas; (g) capacitação sobre uso de sistemas centralizada na teoria; (h) conhecimentos
dos participantes desnivelados ; (i) cursos monótonos; (j) cursos pouco práticos, são
cheios de "enfeites", demoram para carregar as telas no computador, fazendo com que o
servidor leve mais tempo para concluí-los; (k) ausência de material passível de ser
impresso e lido de forma prática.
Nas respostas abertas dos não gestores encontramos 66 registros. Ainda que a
maioria desses registros tivesse como foco as desvantagens dos cursos online,
verificamos que muitas já tinham sido consideradas nas respostas dos gestores, daí
terem sido abandonadas na relação que se segue. Assim, as novas desvantagens
levantadas pelos não gestores são as seguintes: (a) a teoria retratada nos cursos não
mostra como é a realidade vivida pelos servidores, principalmente nas agências
menores; (b) conteúdo centralizado na teoria, deixando de lado caminhos alternativos
usados no dia a dia para realizar as tarefas diárias; (c) pouca divulgação dos cursos; (d)
oferta simultânea de cursos; (e) ‘capacitação robotizada’ com enfoque na quantidade de
servidores em detrimento da qualidade da capacitação. Cursos frios e superficiais com
pouco acréscimo nos pontos que realmente têm relevância: troca de experiências,
observação contextualizada da realidade e aplicação prática e supervisionada; (f) falta
de dosagem entre as atividades online e as presencias; (g) cursos que não cobrem todas
as áreas de formação continuada; (h) obrigatoriedade de realizar cursos que nem sempre
têm relação direta com a atividade diária do servidor; (i) equipamentos disponíveis no
ambiente de trabalho sem a configuração necessária para as atividades exigidas no
curso; (j) predominância de abordagens behavioristas no conteúdo do curso; (k)
conteúdo, geralmente, simples demais; (l) pouco tempo para tirar dúvidas e debater com
os colegas; (m) cursos que não mudam em nada o dia a dia.
Apesar dos gestores e não gestores terem elencado outras vantagens e
desvantagens dos cursos online, foi importante ouvi-los sobre a validade desses cursos.
Entre os gestores encontramos 317 sujeitos (84%) se posicionando a favor dessa
modalidade de capacitação e 24 (6%) contra este tipo de oferta. Cabe destacar que 34
gestores (9%) não responderam à pergunta.
Entre os não gestores, 77% (896) se posicionaram a favor das capacitações
online; 7% (91) são contra; e 15% (182) não se manifestaram a este respeito.
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Gráfico 18 – Posição em relação às capacitações online, segundo os não gestores

Fica claro, portanto, que apesar de todas as desvantagens levantadas, a grande
maioria dos respondentes em ambas as categorias admite que as capacitações atendem
às suas finalidades. Assim, entendemos que as desvantagens apontadas são passiveis de
serem trabalhadas com vistas tanto à melhoria dos processos de capacitação online,
como do próprio serviço.

4.4 FORMAÇÃO CONTINUADA

Na contemporaneidade o homem/trabalhador precisa estar continuamente se
atualizando. O processo de aprendizagem nunca está acabado, daí a necessidade das
instituições promoverem a formação continuada de seus colaboradores, com vistas a
agregar novos conhecimentos aos já existentes. Por este motivo, procuramos saber se os
respondentes percebiam mudanças nas atividades do INSS, em função das capacitações
recebidas.
Um conjunto de 884 servidores, ou seja, 55% percebem mudanças; em
contrapartida 443 (27%) responderam, não. Este último percentual pode ser considerado
bastante elevado, uma vez que a instituição vem se modernizando nos últimos anos e
por meio das capacitações espera que o corpo funcional acompanhe as atualizações. O
gráfico a seguir apresenta separadamente os dados dos gestores e dos não gestores.
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Grafico 19 – Mudanças nas atividades do INSS por força dessas capacitações

Em seguida, solicitamos aos respondentes que assinalassem as mudanças
significativas em relação ao seu desempenho.
Na categoria dos gestores encontramos, para o item ‘aumentou o meu
conhecimento sobre assuntos relacionados à previdência’, um percentual significativo,
da ordem de 64% (242 gestores); o destaque seguinte foi para o item ‘aumentou o meu
conhecimento sobre assuntos relacionados à minha carreira’, com 167 (45%)
assinalamentos. Esses dados indicam que a formação continuada atende a interesses da
instituição e, também, do próprio sujeito.
Os dois itens seguintes: ‘meu desempenho nos sistemas corporativos melhorou’
e ‘meu desempenho no atendimento ao cidadão melhorou’ obtiveram respectivamente
147 (39%) e 117 (31%) marcações, respectivamente. Ambos se relacionam
intrinsecamente, pois o domínio dos sistemas corporativos proporciona melhor e mais
ágil atendimento ao cidadão. As demais respostas podem ser vistas no gráfico que se
segue:
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Grafico 20 – Mudanças mais significativas percebidas em relação ao
desempenho do gestor

Nas respostas dos não gestores encontramos dados similares. Os itens ‘aumentou
o meu conhecimento sobre assuntos relacionados à previdência’ e, ‘aumentou o meu
conhecimento sobre assuntos relacionados à minha carreira’, obtiveram respectivamente
635 (54%) e 379 (32%); e ‘meu desempenho nos sistemas corporativos melhorou’ e
‘meu desempenho no atendimento ao cidadão melhorou’ receberam 147 (39%) e 117
(31%) marcações, respectivamente.
Para melhor compreensão desses dados, apresentamos a seguir o gráfico 21 no
qual se expressam as mudanças mais recorrentes, percebidas pelo grupo dos não
gestores e, logo após, a tabela 5 que permite uma comparação entre as percepções
desses dois grupos de servidores.
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Grafico 21 – Mudanças mais significativas percebidas em relação ao
desempenho dos servidores - não gestor

Tabela 5 – Mudanças mais significativas percebidas em relação ao desempenho
dos servidores
Mudança no desempenho
Aumentou o meu conhecimento sobre assuntos
relacionados à previdência.
Aumentou o meu conhecimento sobre assuntos
relacionados à minha carreira.
Meu desempenho nos sistemas corporativos melhorou.
Meu desempenho no atendimento ao cidadão melhorou.
Participo de reuniões de trabalho com mais facilidade.
Adquiri mais confiança ao usar computadores.
Ainda não percebo mudanças significativas.
Minha chefia passou a me incentivar e colaborar com
meu aprendizado.
Outros

Gestor Não Gestor
(375)

(1169)

65%

54%

45%

32%

39%
31%
27%
22%
16%

29%
27%
10%
18%
22%

10%

8%

2%

2%

No item ‘outros’, na categoria de gestores foram contabilizadas 7 respostas das
quais apenas 2 estavam coerentes com a pergunta do questionário; são elas: (a) atuação
como multiplicador junto aos colegas; e (b) relevância do entendimento da teoria como
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elemento fundamental para realizar uma prática melhor. Observamos que os
respondentes evitaram uma posição pessoal, preferindo dar respostas mais genéricas. A
primeira resposta sugere o envolvimento do respondente com o serviço por meio da
colaboração; a segunda indica que o respondente possui um ‘olhar’ mais amplo, que
integra teoria e prática.
Na categoria dos não gestores, embora tenhamos obtido 20 respostas, somente
duas puderam ser inseridas no item ‘outros’, a saber: (a) é um motivador e um fator de
integração na ‘Casa’; e (b) realizo cursos fora do INSS por minha conta. A primeira nos
remete a ideia de ‘empresa inteligente’ (discutida no capítulo 2) com ênfase nos
indivíduos e equipes; a segunda tem a ver com a formação continuada, onde as pessoas
buscam aperfeiçoamento, seja dentro ou fora da empresa. Neste caso especifico a
mudança mais significativa em relação ao desempenho está relacionada ao fator
iniciativa: busca de novos conhecimentos. Seguindo a mesma orientação da pergunta
que abordou as vantagens das capacitações online, retiramos os registros deslocados da
pergunta e os incluímos no item 4.6.
Ainda nesta questão sobre as mudanças mais significativas referentes ao
desempenho do servidor, abrimos espaço para que os participantes registrassem os seus
comentários. Entre os gestores encontramos um total de 37 comentários (10% dos
sujeitos); e entre os não gestores 126 registros (também 10% dos respondentes nesta
categoria).
Cabe registrar que entre os 37 comentários dos gestores somente dois foram
pertinentes à indagação, a saber: (a) os cursos online foram proveitosos no sentido de
dar segurança na tomada de decisões do dia a dia; e (b) deram maior segurança na
decisão dos processos do segurado.
Causou-nos surpresa identificar 7 respondentes nesta categoria que declararam
não ter percebido mudanças no seu desempenho. Entendemos que toda capacitação, por
mais alheia que seja à formação profissional do servidor, sempre oferece alguma
contribuição para o aperfeiçoamento do trabalho.
Complementarmente foram apresentadas sugestões para a melhoria dos
processos formativos: (a) flexibilizar o tempo para a conclusão dos cursos; (b) elaborar
cursos de acordo com o perfil do servidor; (c) integrar o curso online com atividades
presenciais. Nos comentários desses gestores surgiu, pela primeira vez, a preocupação
com a qualidade de vida do servidor que atua no atendimento.
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Entre os comentários dos gestores, julgamos relevantes transcrever a fala de um
deles na medida em que oferece uma visão da complexidade que se inscreve nos
processos formativos dos servidores. Disse ele:
- Os cursos são importantes porque podem ser feitos por um
número maior de servidores. O problema começa quando esse
parece ser o único caminho tomado por parte da instituição, para
incremento dos conhecimentos dos servidores. Mas a ideia é boa.
Quem trabalha em APS precisa dos cursos. Acho que deveriam
ter horários fixos para uma participação coletiva maior, num
mesmo momento. Os tutores têm que ter pleno conhecimento do
conteúdo. As discussões devem melhorar seu nível. A direção não
pode achar que com esses cursos resolve tudo, eles são um
pequeno braço de um processo bem mais amplo e complexo que é
a educação do servidor da previdência. Isso passa por
valorização do servidor, com incentivos reais e financeiros a
quem se dedica mais aos serviços do Instituto.
Por último, encontramos duas sugestões importantes para a melhoria do processo
formativo que inclui as capacitações online.
- Penso que após cada curso os servidores participantes deveriam
se reunir para discutir entre eles o conteúdo do curso finalizado,
a fim de interagirem. É difícil ainda perceber mudanças, devido,
justamente, à falta desse encontro após final de curso.
- Os cursos deveriam possuir uma biblioteca online mais rica e
aprofundar mais os temas abordados. Em treinamentos de novas
ferramentas como CNISPF, CNISVRC os alunos deveriam ter
acesso à base de treinamento dos respectivos sistemas, a exemplo
do que ocorre nos treinamentos presenciais.
Na categoria dos não gestores, apesar de termos recebido 126 comentários,
somente seis se relacionavam a mudanças no desempenho do servidor, a saber: (a) as
capacitações oferecem maior segurança no atendimento ao segurado (4 respostas); e (b)
as capacitações promovem maior interação com os colegas (2).
Do mesmo modo que os gestores, os não gestores, ainda no âmbito desta
pergunta, ofereceram sugestões para a melhoria das capacitações entre as quais se
destaca a indicação de cursos sobre as legislações que fundamentam o atendimento.
Encontramos ainda elogios que denotam a aceitação desta modalidade de
capacitação, cabendo transcrever
- Entendo que o estudo a distância, as capacitações online,
deixaram de ser tendência e passaram a ser uma realidade
necessária. Entretanto, acredito que o conteúdo dos cursos ainda
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não satisfazem ao conhecimento a que se deseja transmitir e nem
as formas de avaliação são capazes de verificar o aprendizado
alcançado. Logicamente, depende do esforço e dedicação do
aluno e por isto, mesmo ciente que ainda existam falhas no
processo é necessário acreditarmos nesta nova opção de
capacitação, mais dinâmica, menos onerosa e que significa um
passo a frente do serviço público no que tange à novas
tecnologias.
- As capacitações online favorecem o conhecimento dos novos
objetivos da previdência social e que os servidores precisam estar
totalmente interados para repassar, aprender e exercer as novas
metas.
Selecionamos, também, alguns registros que evidenciam a percepção aguçada
desses servidores, no sentido de compreender a complexidade / limitações dos
processos formativos nesta esfera social, ou seja, no trabalho previdenciário.
- A capacitação online deve ser usada como um complemento
para aumentar o conhecimento do servidor, e não como única
forma de aprendizado e capacitação. Não é aceitável que a
instituição considere capacitado e "treinado" o servidor após a
realização somente do curso online. Isto é passar a
responsabilidade apenas para o servidor.
- Devido à falta de incentivo por parte das Chefias, quando os
servidores atendentes fazem o curso, copiam as provas uns dos
outros uma vez que deixam para o último dia, então não vejo
utilidade nesses cursos para esses servidores.
- É impossível conciliar trabalho com cursos online. Mal
conseguimos dar conta do montante de serviço diário. Temos
poucos funcionários, mas não nos foi dado vagas para o próximo
concurso. Por várias vezes comecei um curso e não pude terminálo. Acabei desistindo. Alguns colegas não sentem interesse por
qualquer tipo de curso, só fazem quando é obrigatório. Acho que
estamos completamente despreparados para esta "nova
previdência". A preparação deveria ser diária, com monitores
vivenciando o dia a dia de uma APS, que tem seus próprios
problemas. Cada APS deveria ser analisada isoladamente e se
adaptando à sua própria realidade. A capacitação deveria
começar com um curso básico de computação. A maioria dos
funcionários não tem ideia do que é um computador. Usam-no
como uma "máquina de escrever sofisticada", inviabilizando o
acesso aos seus aplicativos. Somos funcionários antigos e a ideia
que temos é de que tudo foi modernizando, sistemas, métodos e
jogado no nosso colo. Estamos despreparados!
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- Penso que as chefias não poderiam ver o servidor que faz
capacitação como uma pessoa que está perdendo tempo e sim
incentivar a sua participação.
- Acredito que capacitações online da forma como estão sendo
planejadas, principalmente em termos de conteúdo, somente
ajudam os servidores que já apresentam conhecimento
tecnológico adequado, não atingindo a grande maioria dos
servidores mais antigos que tem dificuldades em computação.
Além disso, acredito que somente são adequadas para melhorar o
nosso conhecimento sobre a manipulação de sistemas e
aplicativos,
mas
as
maiores
dúvidas
surgem
na
operacionalização de tarefas no nosso dia-a-dia. portanto,
acredito que as grandes deficiências de conhecimento dos
servidores especialmente os recém ingressos dizem respeito a
legislação de áreas complexas como revisão de benefícios,
espécies antigas em manutenção etc. áreas que considero
impossíveis de serem treinadas a distância e outro problema
grave é que os servidores mais antigos que tem conhecimentos
nesses campos estão se aposentando e os novatos vão ter que
assumir essa responsabilidade, tarefa que considero difícil e
perigosa. Portanto considero a educação online importante e
aplicável para ajudar os servidores entenderem a parte
operacional dos sistemas, mas em termos de conhecimentos que
ajudem a resolver problemas relativos às aplicações legais
possivelmente seria inviável e acredito que desenvoltura para
manipular sistemas/informática a maioria dos servidores novatos
conseguem.
- O curso deve espelhar bem a realidade da Instituição.
Exemplificando: em fotografias que ilustram conteúdos que
tratam de contribuintes e segurados da Previdência Social
identifica-se uma tendência, ou seja, atividades de menor
complexidade - ambulantes, feirantes, agricultores, etc. são
sempre usadas. Um professor em sala de aula, um engenheiro
numa obra, um médico no seu consultório também são imagens
de contribuintes da Previdência Social e não fica tendencioso.
- As capacitações a distância são significativas, porém há
necessidade de apoio e até obrigatoriedade de disponibilização
de horário dentro do expediente e disponibilização de local
adequado para assistir as aulas, de preferência, juntamente com
outro(s) colega(s) do mesmo Órgão local para troca de ideias,
minimizar a solidão e frieza do curso nesta modalidade.
- Pouca participação da equipe médica nas discussões das
agências.
Observamos que no conjunto dessas respostas existem duas direções básicas: a
primeira vai na linha da reflexão sobre o próprio curso online, que deveria ser visto
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como um complemento ao processo formativo, ter seu design repensado e cuidar da
‘cola’ nas avaliações; a segunda linha dá centralidade a problemas específicos da
instituição, como o montante de serviço diário, o quadro de lotação reduzido, o
despreparo dos servidores para a ‘nova previdência’ e a visão míope de alguns gestores
no sentido de ver as capacitações como perda de tempo.
Os comentários desconectados desta pergunta também foram remetidos para o
item 4.6.
Dando continuidade à investigação, perguntamos ‘que sugestões você apresenta
para a melhoria dessas capacitações online?’. Inicialmente, apresentamos sete itens para
serem assinalados e mais um que permitia ao respondente apresentar livremente outras
possibilidades. Para enriquecer as respostas, acrescentamos outra questão aberta que
visava sugestões de melhorias. Seguindo o mesmo procedimento dos resultados
anteriores, apresentamos primeiramente, no gráfico que se segue, os dados dos gestores.
Grafico 22 – Sugestões para melhoria das capacitações online na visão do gestor

O maior destaque foi dado para a opção ‘adequar os cursos à realidade
vivenciada pelo servidor no seu dia a dia de trabalho’, a qual recebeu 232 (62% dos

93
gestores) marcações. Esse item se relaciona ao planejamento educacional e inclui a
necessidade da ação educacional compatibilizar os conteúdos com o seu público alvo;
aponta, também, para a necessidade de (re)planejamento das ações, o que, em última
instância, atende a anseios dos trabalhadores que lidam diretamente com o público.
A segunda opção foi ‘liberação de horário para estudo, dentro da carga horária
de trabalho’, o que já havia sido salientado em diversas respostas anteriores,
especialmente na pergunta 14, quando um elevado percentual de respondentes (68% gráfico 11) aderiu a essa posição. Os outros dois itens de maior recorrência foram:
‘adequar a carga horária dos cursos ao nível de complexidade do conteúdo’ com 141
marcações (37%) e ‘realizar mais pesquisas de opinião sobre as necessidades de cursos’
(136 marcações - 36%). O primeiro também se relaciona à questão do planejamento
educacional; o segundo vai ao encontro do objetivo desta pesquisa, cuja centralidade se
encontra nas percepções dos próprios servidores. Salientamos que as quatro sugestões
de melhoria das capacitações online apontadas pelos gestores coincidiram com as
apresentadas pelos servidores não gestores. O gráfico a seguir ilustra esses dados.

Grafico 23 – Sugestões para melhoria das capacitações online, na visão do
servidor não gestor
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Admitimos que as sugestões oferecidas independem do cargo que o servidor
ocupa. Elas estão diretamente relacionadas ao comprometimento e anseio de melhoria,
que visa a obtenção da competência técnica para o exercício da profissão. Ao constatar
similaridade de opiniões, podemos inferir o compromisso do servidor do INSS com os
processos institucionais.
Em uma visão sintética, elaboramos a tabela 6 com os percentuais obtidos em
ordem decrescente de escolhas, relacionados a cada opção de resposta.

Tabela 6 – Sugestões para melhoria das capacitações online

Sugestões oferecidas
Adequar os cursos à realidade vivenciada pelo servidor
no seu dia-a-dia de trabalho.
Liberação de horário para estudo, dentro da carga horária
de trabalho.
Adequar a carga horária dos cursos ao nível de
complexidade do conteúdo.
Realizar mais pesquisas de opinião sobre as necessidades
de cursos.
Criar cursos mais complexos, a fim de dar entendimento
do processo como um todo.
Melhorar a conexão (banda larga) para melhor
acompanhamento do curso.
Criar cursos menos complexos, a fim de facilitar o
entendimento restrito a atuação do servidor.
Outros

Gestor

Não
Gestor

62%

56%

42%

53%

38%

33%

36%

36%

31%

26%

29%

28%

10%

9%

5%

3%

No que tange a opção ‘outros’, encontramos 18 sugestões entre os gestores e 35
no contexto dos não gestores. Destacamos aquelas que se mostraram aderentes à
pergunta; são elas: (a) adequar os cursos às áreas e ao trabalho do servidor; (b) formar
turmas com conhecimento nivelado; (c) introduzir chats de discussão online com tutores
preparados; (d) testar as atividades antes de colocá-las para os aprendizes (muitos têm
respostas diferentes que não conferem exatamente com o conteúdo ministrado); (e)
oferecer cursos voltados especificamente para a legislação previdenciária; (f) dar
centralidade ao conteúdo, diminuindo a animação desnecessária; (g) oferecer os cursos
tão logo o sistema esteja pronto para entrar em funcionamento, o que permite aliar a
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teoria à prática em curto espaço de tempo e favorece o desempenho; (h) acompanhar as
mudanças no desempenho do servidor na prática do dia a dia das APS.
As sugestões a, b e c foram oferecidas pelos gestores e denotam coerência e
interdependência, com vistas ao melhor aproveitamento da ação educacional. As
sugestões dos não gestores (d a h) se concentram no design do curso; na aplicabilidade
dos conhecimentos e na avaliação dos conteúdos na forma de acompanhamento direto.
É importante acompanhar e avaliar as mudanças de comportamento ocorridas após a
capacitação, ou seja, quais foram os conhecimentos, as habilidades e atitudes
transferidos para as situações de trabalho, pois estes irão influenciar nos resultados
esperados.
Ainda em relação a ‘outras’ sugestões, nos chamou atenção o registro de um
gestor, que se traduz em uma reivindicação.
- [...] tendo em vista que a instituição possui em seu quadro
muitos servidores de nível médio com conhecimentos de
doutores, que há muito tempo vem executando cargos de
lideranças aprendendo no dia a dia, seria uma forma de
recompensar esses profissionais que vem dando ao longo da sua
vida profissional dedicação a essa instituição está mais do que
na hora de recompensá-los oferecendo-lhes o curso certificado
de administração pública.
Os demais comentários, que se encontram descontextualizados em relação à
pergunta, também foram remetidos para a seção 4.6.
Comentários

complementares

foram

oferecidos

para

a

melhoria

das

capacitações, sendo 30 dos gestores e 98 dos não gestores.
No primeiro grupo, encontramos apenas três comentários pertinentes: (a)
adequação da carga horária dos cursos ao nível de complexidade do conteúdo; (b)
diminuição dos textos filosóficos e de efeito, focalizando o conteúdo realmente
necessário; (c) elaboração de conteúdos direcionados para as áreas de atuação. Os
demais abordam situações periféricas que, se tratadas, podem implicar em alguma
melhoria na realização dos cursos, mas não representam exatamente sugestão de
melhoria dos mesmos. Observamos que os comentários dos gestores dão ênfase à
questão do excesso de trabalho e à falta de tempo para a realização dos cursos,
conforme os registros que se seguem.
- O horário de estudo dentro do horário de trabalho é
complicado em agências que não tem lotação ideal de
servidores e com muita demanda de atendimento ao público.
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- Como trabalho em APS sinto que a grande dificuldade é o
servidor encontrar o tempo necessário para fazer o curso, pois
como temos agendamentos diretos durante todo o dia, o
servidor está cansado ao final do dia para executar uma nova
atividade. Minha sugestão seria criar um horário específico,
sem agendamento para que todos possam dedicar ao conteúdo
do curso e com isto estarem motivados a fazer o curso. Outra
sugestão: incluir a participação nos cursos ( desde que haja
horário disponível de estudo) na avaliação da GDASS
individual de forma a incentivar o servidor a fazer o curso;
- todos sabemos que é muito difícil para o servidor - efetuar
suas tarefas diárias dentro do INSS e fazermos ao mesmo tempo
os cursos, pois não é o fato de liberação do servidor pela chefia,
mas se o servidor não trabalhar, trabalhar e trabalhar...quem
atende o cidadão? Na realidade acho que todos os cursos
acabam sendo feitos de modo superficial...motivo:cansaço!!!
Verificamos nas respostas do grupo dos não gestores (98 respostas) uma sintonia
com os registros dos gestores. Esses respondentes também destacaram situações
genéricas. Somente três respostas contribuíram para enriquecer o campo das sugestões,
a saber: (a) efetuar pesquisas sobre as necessidades de cada unidade; (b) evitar cursos
genéricos; (c) elaborar cursos menos cansativos e repetitivos no conteúdo.
Tais sugestões aparecem nos registros que se seguem.
- Como estes cursos são de capacitação, antes de sua
elaboração seria muito interessante fazer uma pesquisa como
esta com os servidores, solicitando exemplos de casos concretos
que não estão previstos claramente nos manuais e legislação,
para que os mesmos sejam ilustrados e esclarecidos. De modo a
estar uniformizando os entendimentos de todos na instituição.
- Os cursos são oferecidos muito tempo antes dos sistemas
começarem a funcionar, dessa forma, quando os sistemas
passam a ser utilizados no cotidiano, os servidores já
esqueceram os conhecimentos adquiridos, por não terem
exercitado logo após o curso.
- Seria muito importante, quando disponibilizar a reserva da
vaga para o curso, já adequar um horário dentro do expediente
para fazer o curso.
- Sou perito médico, com atendimento diário, direto, ao
segurado que procura auxilio doença. Não tenho nem como
solicitar interrupção do horário de trabalho para poder estudar,
pois as pericias são pré-marcadas. Por isto estudo em casa.
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Duas falas merecem destaque especial na medida em que expressam a percepção
de não gestores sobre a necessidade de envolvimento / comprometimento dos gestores
com o processo de capacitação de seus subordinados. Em outras palavras, esses
respondentes chamam atenção para o fato de que a gestão só acontece quando a
gerência compreende com clareza o que se passa no atendimento.
- A minha sugestão é que quem está no cargo de gestão também
tem que fazer os cursos on-line e aplicá-los ou pelo menos,
discutir a aplicabilidade com a sua equipe. É muito
decepcionante ouvir dos superiores hierárquicos frases do tipo:
"Isso não funciona", "Isso é perda de tempo", "sempre foi assim
e não vai ser agora que vai mudar".
- Entendo que poderiam acontecer reuniões entre as
APS/Gestores/Gerência para discussões acerca de melhorias no
atendimento/capacitações com o objetivo de alinhar o serviço
prestado ao cidadão.
Outras sugestões fornecidas pelos não gestores se projetam para o design do
curso.
- A parte gráfica do curso não deve ser utilizada simplesmente
como um enfeite. Deve ser utilizada para gráficos, fluxogramas,
tabelas, vídeos, etc. Ao iniciar um curso, temos que esperar um
"barquinho" atravessar a tela toda, antes de ser iniciado o
conteúdo, é totalmente inútil.
Encontramos um comentário que sinaliza condições favoráveis ao estudo no
âmbito de uma determinada APS.
- Acredito que os cursos são válidos sim, claro que não são
profundos, mas dão base e no caso da APS que trabalho,
sempre tem o dia do estudo que facilita muito nosso trabalho
dando mais segurança ao atendimento e conhecimento de
legislação.
Mantendo o mesmo procedimento, integramos as respostas não aderentes ao
item 4.6.
A pergunta seguinte versou sobre o acompanhamento do cursista, tendo sido
expressa da seguinte maneira: após a realização do curso você recebeu algum tipo de
acompanhamento a fim de consolidar a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos
com a capacitação online?
Encontramos um percentual significativo de respostas na opção ‘não’, sendo
76% na categoria dos gestores e 72% dos não gestores, o que é coerente com a
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tendência das capacitações de avaliar somente os dois primeiros níveis da avaliação
(reação e aprendizagem), o que acaba por atrofiar a visão integrada do processo
desenvolvido
Grafico 24 – Acompanhamento após a realização do curso

Na continuidade da pesquisa nos debruçamos sobre os fatores que podem
comprometer o processo de capacitação, dando destaque à questão da inscrição no
curso. Nesta direção, perguntamos: que sugestões você apresenta para a melhoria do
processo de inscrição nos cursos para que haja melhor aproveitamento das capacitações
online? Inicialmente apresentamos quatro sugestões e deixamos em aberto o item
‘outros’ para que os respondentes pudessem fazer os seus registros livremente. Foi dada
a possibilidade de marcar mais de uma opção; o que nos levou a encontrar o seguinte
resultado:
Entre os gestores encontramos as seguintes recorrências: ‘adequar a indicação do
curso ao perfil do servidor’ ( 50%); ‘melhorar a comunicação com os servidores, na
divulgação dos cursos’ (49%).

Essas recorrências aparecem na ordem inversa no

âmbito dos não gestores com os seguintes percentuais: 42% e 48% respectivamente. É
válido supor que quando se mistura na mesma turma gestores e não gestores algumas
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dificuldades podem surgir, especialmente aquelas referentes à auto-censura dos
participantes não gestores em relação as suas opiniões. Entendemos que o destaque
dado à comunicação é fundamental especialmente por se tratar uma instituição com
aproximadamente 40 mil servidores, distribuídos por todas as regiões geográficas do
país. A comunicação corporativa é uma ferramenta de trabalho que, quando bem
desenvolvida, reverte-se em aprimoramento do serviço e funciona como elo entre
gestores e não gestores. O estreitamento das relações profissionais por meio da
informação adequada favorece o cumprimento dos propósitos institucionais e, no caso
das capacitações, estimula a participação.
Grafico 25 – Melhoria nos processos de inscrição nos cursos

A seguir apresentamos um resumo com os percentuais relativos às respostas
destacadas no gráfico.
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Tabela 7 – Indicação de melhorias nos processos de inscrição nos cursos

Melhorias para o processo de inscrição
Adequar a indicação do curso ao perfil do servidor
Melhorar a comunicação com os servidores, na
divulgação dos cursos.
Conciliar a indicação gerencial com a disponibilidade do
servidor, a fim de evitar cursos em períodos de férias,
licenças etc.
Efetuar consulta ao servidor, antes de inscrevê-lo no
curso.
Outros

Gestor
50%
49%

Não
gestor
42%
48%

41%

33%

28%

27%

4%

4%

Com relação à opção ‘outros’, os gestores apontaram 14 indicações e os não
gestores, 45. Mais uma vez constatamos que os respondentes não se concentraram na
pergunta, acrescentando itens que extrapolavam o solicitado. Depuradas as informações,
encontramos no grupo dos gestores apenas 5 sugestões pertinentes: (a) aumentar a vagas
disponíveis; (b) permitir que a chefia imediata possa realizar uma pré-inscrição de
servidores em cursos específicos, de acordo com o perfil de cada um e a necessidade do
serviço; (c) verificar e evitar a escolha privilegiada de servidores; e (d) não permitir a
inscrição indevida de servidor em cursos que já tenha participado com aproveitamento.
Já no grupo dos não gestores destacamos: (a) a necessidade da chefia estimular
a inscrição nos cursos, sem ser responsável pela decisão do servidor. Cabe aqui
transcrever a fala de um respondente: Já perdemos oportunidades em função da chefia
imediata ser irresponsável e não nos inscreveu; (b) encaminhamento da informação
sobre a oferta dos cursos via e-mail; (c) criação de um sistema que iniba
automaticamente a inscrição de servidor já aprovado em ofertas anteriores,
possibilitando melhor distribuição de vagas.
Neste tópico visualizamos uma convergência parcial entre as sugestões dos
gestores e dos não gestores: no primeiro grupo, eles apontam a necessidade de aumento
das vagas e no segundo, a melhor distribuição das vagas..
Entre as indicações apresentadas uma merece destaque especial. Trata-se da
inscrição que pode ser realizada tanto pelo gestor como pelo não gestor, criando a
duplicidade de registros e inutilizando vagas. Em diversas situações o aprendiz faz o
curso, obtém média de aprovação e, numa oferta posterior, é indicado e inscrito no
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mesmo curso pelo seu gestor. Este procedimento tira a vaga de quem ainda não fez o
curso, amplia indevidamente os dados da evasão e sugere que gestores não
acompanham o desenvolvimento de seus subordinados.
O desejo dos servidores de registrar mensagens como forma de alertar as
instâncias superiores sobre ocorrências do dia a dia, ficou notório nesta pesquisa.
Muitos desses registros são relevantes, o que nos leva a transcrevê-los como, por
exemplo, o que se segue, o qual valoriza as capacitações.
- Esclarecer às Gerentes ou os Gerentes que oferecem
resistências às mudanças, que esses cursos são eficientes e são
para o engrandecimento e o aprimoramento da própria
Instituição (servidor, não gestor).
Buscando salientar a importância das relações com outras esferas acadêmicas,
um servidor não gestor sugeriu ‘parceria com outras instituições nas ofertas de cursos’.
Sem dúvida, alianças com universidades e instituições de pesquisa podem trazer novas
perspectivas para o trabalho da Previdência.
Os demais registros, conforme orientação anterior, por tratarem de assuntos
dispersos, foram incorporados ao item 4.6

4.5 EVASÃO

Evasão é um tema presente e sempre atual; constitui uma preocupação
permanente no contexto educacional. Muitas pesquisas sobre este tema têm sido
conduzidas nos níveis de mestrado e doutorado, com vistas a identificar soluções que
amenizem este fenômeno.
Considerando que a evasão nos cursos da Previdência é significativa (da ordem
de aproximadamente 33% nos anos de 2010/2011 - Anexo 2), entendemos que esta
questão não poderia deixar de ser abordada na presente pesquisa e, nesta direção
lançamos a seguinte pergunta: ‘você desistiu de algum curso?’
Na categoria de gestores, obtivemos 181 (48%) respostas assinalando ‘sim’ e
159 (42%), registrando ‘não’. Um subtotal de 508 não gestores (43%) responderam
‘sim’ e 475 (41%) indicaram ‘não’. Constatamos, então, que os resultados de ambos os
grupos são percentualmente semelhantes. Nesta pergunta, diferentemente das outras, o
número de omissões foi elevado, estando registrado no gráfico que se segue, na
categoria ‘não completo’.

102
Gráfico 26 – Números da desistência de cursos

Visando aprofundar a questão, solicitamos que os respondentes registrassem os
motivos que levaram a desistir do curso. Diante da diversidade de respostas, buscamos
agrupá-las em quatro eixos: administrativos, pedagógicos, tecnológicos e pessoais, de
acordo com a categorização estabelecida por Vilarinho e Paro (2010).
No âmbito dos gestores desistentes de curso (181), encontramos um percentual
significativo (75 – 41%) que expressou os motivos da evasão.

Tabela 8 – Motivos dos gestores para a desistência de curso

Eixo da
evasão

Número
de
Detalhamento do motivo
respostas
Administrativo
50
Excesso de trabalho e em conseqüência falta de
tempo para realizar o curso
6
Viagens a serviço no período do curso
6
Inscrição dúbia / já havia realizado o curso
Pedagógico
4
Conteúdo desinteressante; fraco; repetitivo
1
Ausência de tutoria
Tecnológico
1
Instabilidade
do
ambiente
virtual
de
aprendizagem
Pessoais
3
Problemas de saúde; férias
4
Esquecimento
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No conjunto dos não gestores que indicaram haver desistido de cursos (475),
encontramos um subtotal de 190 explicações para a evasão, também agrupadas nos
eixos mencionados.

Tabela 9 – Motivos dos não gestores para a desistência de curso

Eixo da
evasão

Número
de
Detalhamento do motivo
respostas
Administrativo
118
Excesso de trabalho e em conseqüência falta de
tempo para realizar o curso
3
Viagens a serviço no período do curso
5
Inscrição dúbia / invalida; inscrição automática
6
Já havia realizado o curso
Pedagógico
15
Conteúdo desinteressante; fraco; repetitivo; carga
horária
Tecnológico
13
Acesso ao site; acesso a internet; equipamento
ultrapassado
Pessoais
5
Problema de saúde; férias;atividade particular
3
Esquecimento
Podemos observar, tanto entre os gestores como os não gestores, que a maior
parte das explicações para a evasão se concentra no eixo ‘administrativo’, no qual ganha
centralidade a problemática do excesso de trabalho e, consequentemente, a falta de
tempo. Este elevado percentual de motivos administrativos prejudicando as capacitações
aponta para a necessidade de um planejamento do esforço laboral, com previsão de
períodos destinados à formação continuada dos servidores.
Os participantes também foram instados a registrar outros comentários sobre a
desistência; nesta direção, obtivemos 34 respostas de gestores e 91 de não gestores;
mais uma vez confirmaram a problemática da falta de tempo para a realização dos
cursos. Transcrevemos três registros de gestores que evidenciam compreensão do
principal motivo alegado para a desistência de cursos.

- Para um melhor desempenho é necessário que os servidores
do atendimento da APS tenham menor sobrecarga de trabalho o
quer permitiria a realização do curso no horário de trabalho
sem prejuízo ao atendimento.
- Sabemos que cursos são necessários, mas o nosso dia a dia é
tão turbulento, com tanto trabalho que acabamos, de uma certa
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forma, fazendo o curso por imposição gerencial ou somente o
necessário para aquisição do certificado
- Sou Gerente de APS e este final de ano foi tumultuado, com
servidores em licença-médica, férias, recesso, por isto, além das
minhas atividades, tive que ir para o atendimento e, também, fiz
uma semana de treinamento, justamente no período que o curso
iniciou.
Cabe destacar, ainda em relação aos comentários dos gestores, que
identificamos referências sobre os procedimentos do Centro de Formação e
Aperfeiçoamento do INSS. Os servidores se referem ao CFAI como ‘Escola’, pois,
assim, era reconhecida na estrutura organizacional anterior.

- A escola deveria comunicar mais com os servidores que estão
fazendo o curso, principalmente quando estiver vencendo o
prazo para conclusão
- Entrosar mais o aluno com a escola virtual, fazer um
acompanhamento e cobrar de todos os servidores, não só os
escolhidos. Proporcionar mais vagas para todos.
- Entendo que a divulgação dos cursos deveria ser feita
diretamente pela Escola em nível nacional. A Escola encaminha
para a Sup. Regional, que encaminha para as SOGP, que
repassa aos servidores. Isso causa uma desigualdade, pois
quando os servidores acessam os cursos, as vagas já acabaram
e a reclamação é geral. Poderia ser pré-divulgado também.
Verificamos que o primeiro registro se relaciona diretamente com as atividades
do tutor; o segundo diz respeito à relevância do papel da ‘Escola’ que está a serviço do
próprio servidor; e o terceiro refere-se ao fluxo das informações. Os aspectos
levantados: tutor, papel da ‘escola’ e comunicação corporativa, podem ser usados tanto
para conduzir a instituição ao sucesso como ao fracasso, independentemente da
qualidade do curso.
Os não gestores em seus comentários sobre a desistência de cursos também
apontaram o excesso de trabalho e a falta de tempo como os ‘vilões’ das desistências.
- Já desisti de vários cursos, pelo menos 4, por causa de minhas
atribuições no trabalho.
Alem da falta de tempo, os servidores chamam atenção para a necessidade de
apoio e acompanhamento das chefias

105

- A chefia poderia fazer escalonamento de horários, que
permitissem os servidores participarem dos cursos.
- Falta de tempo para fazer o curso no horário de trabalho, a
chefia nem toma conhecimento que estamos fazendo o curso,
não diminuindo a carga de trabalho para termos horário de
estudo.
- Falta de apoio para estudo no horário de trabalho,
impossibilitando a conclusão do curso em tempo hábil.
Como os servidores não foram identificados, nem suas unidades de lotação,
ficamos à vontade para transcrever um registro que apresentou informação relevante;
esta se refere ao fato de que a atitude do gestor no sentido de resistir à implantação do
modelo (NMG) contamina os subordinados, interferindo no desenvolvimento
profissional e no atendimento ao cidadão.
- Resistência total por parte da gerente desta APS à
implantação do novo modelo de gestão.
Apesar do interesse em fazer os cursos, barreiras foram relatadas pelos não
gestores, como as que se seguem.
- No horário de trabalho é impossível fazer curso, e às vezes
não conseguimos realizá-lo em casa, podem ocorrer situações
familiares que dificultam a conclusão do curso, falta de tempo
mesmo, tanto na APS como em casa.
- Sei da importância em participar dos cursos online mas não
concordo em ter que fazê-los em casa porque não tenho tempo
disponível para fazê-los no horário de trabalho, tenho outras
responsabilidades e atribuições pessoais fora do trabalho.
Dentre as respostas, encontramos uma sugestão que poderá contribuir para
minorar a desistência dos cursos.
- Será necessária uma melhor interação entre a Gerência e a
Escola Previdenciária, para um melhor aproveitamento dos
servidores nos cursos.
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4.6 OUTROS OLHARES

Neste tópico incluímos o que encontramos de relevante/interessante nos itens
‘outros’ e nos ‘comentários’ feitos pelos servidores. Embora tais registros estivessem
descolados da pergunta formulada, consideramos válido aproveitá-los. Esses registros
foram, então, analisados, sendo as recorrências agrupadas em duas categorias mais
amplas, a saber: planejamento educacional e gestão. No âmbito dessas categorias foram
encontradas subcategorias, conforme se pode observar nas duas tabelas que se seguem.

Tabela 10 – Categoria ‘Planejamento Educacional’, suas subcategorias e
comentários gerais dos servidores (gestores e não gestores)

Categoria Planejamento Educacional
Subcategorias
(a) Conteúdo
(89 comentários)

Recorrência
de respostas
43
7
24

(b) Modalidade de oferta
do curso
(50 comentários)
(d) Carga horária
(e) Disponibilidade do
curso
(f) Resultados e
aplicabilidade
(g) Design do curso

Metodologia
(6 comentários)
(h) Tutor
(i) Avaliação
(3 comentários)

15
42
8
10
5
5
11

4
2
3
2
1

(j) Interatividade
(2 comentários)

1
1

Comentários
Fraco, superficial
Genérico, sem considerar cargos e/ou atuação
profissional
Teoria divergente da pratica diária; ausência de
“casos reais” para estudo; sem a parte pratica
Reforça/atualiza o conhecimento
Online – ampla rejeição / preferência pela
modalidade presencial
Sugestão para ser ‘blanded’ – presencial e online
Não adequada; flexibilizar os prazos para
cumprimentos das tarefas do curso
Necessário ter o curso disponível para eventuais
consultas; Ter material que possa ser impresso
Defasagem entre realização do curso e aplicação
Romantizados /fora da realidade; muita historinha
e pouco aprendizado / infantilização do conteúdo;
excesso de animações; Navegação entre telas
muito lenta
O curso deve proporcionar aprendizagem em
equipe
Inserir chat nos cursos, com tutores preparados
Ausência para apoio; pouca interação; não se
posiciona; necessidade de tutor presencial
Fácil; facilita passagem de gabarito; permite
corrigir respostas
Nas avaliações tem questões que não constam no
conteúdo do curso.
Ausência de troca de experiências com demais da
turma
Proporciona contato /troca com outros servidores
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Em relação à categoria planejamento observamos que a maior parte dos
comentários se concentrou em três subcategorias: conteúdo, modalidade de ensino e
design. No que tange ao conteúdo destacam-se as seguintes críticas: fraco, superficial e
desconectado da prática. Sobre a modalidade de ensino ficou evidente a preferência pela
presencial e/ou modalidade mista. Quanto ao design, as percepções confluíram para
uma crítica à infantilização da apresentação do material.
Tabela 11 – Categoria ‘Gestão’, suas subcategorias e comentários gerais dos
servidores (gestores e não gestores)

Categoria Gestão
Subcategorias
(a) Apoio
(47 comentários)

Recorrência
de respostas
13
29
4
1

(b) Acompanhamento
(c) Inscrição
(24 comentários)

(d) Impedimentos
(55 comentários)

(e) Equipamentos /
Conexões
(f) Valorização do servidor
(12 comentários)

3
18
4
2
41
12
2
5
1
1
4
6

Comentários
Necessidade de o servidor reservar horário para a
realização de cursos
Ausência de incentivo por parte das chefias
Manter gestores informados sobre inscrição de
seus servidores em cursos
Implantar a obrigatoriedade para realização dos
cursos
Após o curso não há acompanhamento
Vagas limitadas
Pouco / nenhuma divulgação das ofertas;
divulgação por email do servidor
Manter oferta continua durante o ano
excesso de trabalho e em conseqüência falta de
tempo para realizar o curso
Ausência de ambiente propicio ao estudo
Dificuldade de interagir via web; AVA
banda larga (lenta); sistema inoperante;
equipamentos inadequados
Inserir no GDASS(avaliação de desempenho)
Contar pontos para promoção
Incentivo financeiro para conclusão de curso
Esforço não reconhecido, Servidor mal
remunerado

Das letras (a) até (e) encontramos comentários recorrentes já analisados quando
os registros atendiam às perguntas do questionário. Os dados da tabela 11 reforcam
anseios e reivindicações dos servidores, o que denota o envolvimento desses sujeitos
com os problemas que vivenciam. Cabe, no entanto, salientar a nossa surpresa quanto
ao insignificante destaque dado à questão da valorização do servidor, pois encontramos
apenas 12 comentários referentes a este aspecto.
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Não incluímos na tabela 11 os registros que solicitam capacitações específicas;
no entanto surgiram várias demandas de capacitações online, nas seguintes áreas:
legislação e direito previdenciário (18); benefícios (9); perícia medica (3); tecnologias
de informação, conceitos administrativos, direito civil e libras (4).
Em nossa leitura dos dados apresentados neste capítulo emergiu uma
interrogação: o que levou os servidores a insistirem em determinados problemas,
comentando-os em espaços fora da pergunta formulada no questionário? Encontramos
uma riqueza de informações, o que nos permitiu gerar diversos gráficos e inúmeras
tabelas. A impressão que tivemos, nesta leitura abrangente dos dados, foi que o nosso
questionário se constituiu em uma possibilidade de catarse. Nele, amparados pelo
anonimato, os servidores puderam se posicionar e expressar, muitas vezes de forma
contundente, as dificuldades que vivenciam no seu dia a dia. Por outro lado, o conjunto
dessas respostas evidencia que a maioria dos servidores (gestores/não gestores) é
favorável às capacitações, mesmo quando elas são oferecidas online.
No capítulo que se segue apresentamos a síntese desses resultados em
contraponto com o que recolhemos no nosso estudo teórico.
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5. REFLETINDO SOBRE OS RESULTADOS DA PESQUISA À LUZ DA
ABORDAGEM TEORICA

O grupo de servidores participantes desta pesquisa (1.607) foi composto de
gestores (23%) e não gestores (73%), todos lotados em unidades do INSS espalhadas
pelo território nacional, entre as quais se incluíam unidades fixas, móveis e flutuantes.
A maior parte dos respondentes (77%) se encontrava nas regiões sudeste (57%) e sul
(20%).
Cabe ressaltar que um percentual insignificativo (4%) abriu o questionário
online, mas não respondeu às perguntas apresentadas; no entanto, este percentual
apareceu em todos os gráficos por conta da computação eletrônica dos dados que não
expurga registros.
No conjunto de participantes, encontramos 13% que tinham mais de 30 anos de
serviço (desses, 7% na faixa etária 46-55; 6% na faixa 56-65; e 0,3% acima de 65 anos).
Foi interessante observar que entre os mais velhos, geração babyboomers 27, é usual o
uso das tecnologias digitais e redes sociais, o que revela uma homogeneidade de
práticas digitais no grupo. No caso do computador e da intranet, esta homogeneidade
era esperada, na medida em que faz parte do atendimento ao cidadão, tendo sido
verificado que 96% dos servidores usam tal tecnologia. No entanto, a participação em
redes sociais, de um modo geral, diz mais respeito àqueles que são caracterizados como
geração X e Y. Essas informações sugerem que é possível o diálogo entre os mais
jovens e o mais velhos; isto fortalece a interação, o compartilhamento de informações e
conhecimentos, estimula o desenvolvimento de inovações, o que nos remete a nossa
abordagem teórica (ROSEMBERG, 2008 e TOMAEL et al, 2005).
Observamos, no entanto, na correlação de dados, que nem todos os 96% que
declararam usar a tecnologia no serviço, admitem total domínio. Um grupo expressivo
(65%) registrou possuir domínio parcial que exigia auxílio de terceiros. Fica, então, o
indício da necessidade de um aprofundamento em relação à competência técnica
mínima indispensável ao exercício das atividades funcionais. Esta problemática tem a
ver com a questão da inclusão do cidadão na cibercultura que, na atualidade, é

27

Classificação das gerações: babyboomers – nascidos após o fim da segunda guerra mundial; geração
“X”, nascidos entre 1960 – 1980; geração “Y”, nascidos entre 1980 – 2000.
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fenômeno em expansão não somente em nosso país, mas em todas as partes do mundo
(LÉVY, 1999).
No âmbito da Previdência, espera-se que os servidores estejam preparados para
responder aos desafios oriundos do NMG. Assim, além da formação básica são
requeridos processos de atualização e aperfeiçoamento cada vez mais eficazes com
vistas ao alcance do desempenho esperado pela instituição. Tais processos, em sua
grande maioria, constituem esforços de ‘formação profissional continuada’, os quais
podem se dirigir tanto a modificações mais amplas e profundas no conhecimento do
trabalhador sobre os processos produtivos e o seu próprio trabalho, como também a
atualizações pontuais restritas à adaptação do trabalhador a determinada mudança 28.
Como vimos em nossa revisão da literatura, a formação continuada, especialmente para
aqueles que possuem curso superior, é um instrumento importante para a permanência
no mundo do trabalho (GATTI, 2008).
Identificamos, também, que 50% dos respondentes possuem curso superior e
30% são pós-graduados, o que oferece um total de 80% com nível de escolaridade
elevado. O conjunto dos servidores constitui o capital intelectual do INSS, pois,
segundo Cavalcanti (2001), refere-se tanto às capacidades, habilidades e experiências
quanto ao conhecimento formal que os integrantes detêm e agregam à empresa. Tendo
em vista que um percentual muito elevado (80%) possui formação superior ou mais,
supomos a possibilidade de um impacto positivo no atendimento ao cidadão: sujeitos
com escolaridade mais elevada tendem a compreender melhor as suas tarefas. Fica, no
entanto, a dúvida quanto à repercussão deste dado, posto que não foi objeto da pesquisa
verificá-lo junto ao segurado. Aqui visualizamos um problema que merece ser
desvelado em pesquisa futura: em que medida uma escolaridade mais elevada do que a
pedida no momento da contratação gera melhor atendimento ao cidadão?
Conforme mencionamos anteriormente, ficou nítido o grau de satisfação em
relação aos conteúdos dos cursos online expresso pela grande maioria dos respondentes,
embora um número restrito (56 sujeitos - 3,5%) tenha situado os seus conteúdos ‘abaixo
do esperado’. Cabe registrar que no item ‘outros olhares’, apresentado no capitulo
anterior, encontramos 89 comentários sobre os conteúdos, sendo que 74 se constituíam
em críticas, a saber: fraco, genérico, superficial, divergente da pratica diária. Esse
28

Para outras informações sobre a perspectiva de formação continuada vinculada ao serviço público ver
o documento:Formação profissional continuada nas empresas: diretrizes para pesquisa - Convênio MTE DIEESE – 2007 - http://www.mte.gov.br/observatorio/sumario_2009_TEXTOV9.pdf
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feedback representa uma contribuição para estudos que objetivem a melhoria das
capacitações. Os respondentes ao apresentarem comentários que dizem respeito ao
plano pessoal, mais especificamente ao seu desenvolvimento profissional, revelando um
mal estar singular, na realidade ofereceram insumos para uma visão mais crítica da
instituição, ou seja, o olhar particular pode impactar resultados esperados em ampla
escala e dificultar a consecução de metas estabelecidas no planejamento estratégico. Daí
a importância de ‘ouvir’ o servidor porque em muitas situações a gestão institucional
sozinha não consegue visualizar as soluções para os seus problemas. A troca de
informações entre todos os interessados (gestores e servidores) potencializa o trabalho
colaborativo e a reflexão sobre a melhoria dos processos (ROSEMBERG, 2008).
Podemos, também, relembrar o que retiramos da literatura sobre o tema
avaliação. Ficou clara a relevância da avaliação dialógica, que busca compreender
aquele que se encontra na situação de aprendiz. Esta perspectiva implica em
entendimento no sentido de construção, conscientização, comprometimento, autocrítica
(HOFFMAN, 1996).
A pesquisa revelou a vontade de o servidor dialogar com a instituição para
melhor compreendê-la e realizar mais adequadamente as suas funções.
Entendemos também ser importante o compartilhamento de ideias e práticas
entre as instituições. Este entendimento se baseia em práticas que desenvolvemos na
Escola da DATAPREV, onde buscamos, nas ações educacionais, em um primeiro
momento, sensibilizar e, em seguida, aprofundar o conteúdo. Os cursos com
características de sensibilização são ofertados a todos os empregados, cuja escolaridade
varia do ensino fundamental ao pós-doutorado. Neles, o conteúdo mantém um nível de
complexidade equilibrado a fim de atender à diversidade do público alvo; já os cursos
cujo assunto é destinado a grupos específicos são enquadrados na categoria
especialização e possuem complexidade adequada à especificidade do conhecimento
exigido. Nesses cursos as inscrições são direcionadas, não podendo participar quem não
se enquadra no perfil declarado na chamada do público alvo. Cabe ressaltar que, no caso
da Escola da DATAPREV há uma vantagem adicional, a qual se refere à possibilidade
de uso da base de treinamento quando se trata de cursos sobre a operacionalização de
sistemas. Essa base de treinamento pode ser manipulada em paralelo ao ambiente virtual
de aprendizagem (AVA) no qual se insere a parte conceitual do estudo.
Este exemplo é aqui apresentado para enfatizar a importância do planejamento
dos processos formativos e do próprio uso dos ambientes virtuais de aprendizagem
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online. A consistência desta importância se atrela à integração entre o tipo de formação
pretendida e a tendência pedagógica assumida (MARIN, 1995 e FUSARI, 1988).
Em nossa análise, encontramos, também, 33% (527) dos respondentes com
dificuldade de navegabilidade no ambiente virtual de aprendizagem (Moodle), o que,
certamente traz consequências negativas no aproveitamento da aprendizagem. Ao
relacionarmos as respostas deste grupo com a pergunta sobre a necessidade de
acompanhamento de tutores nos cursos, considerando que uma das tarefas do tutor é
auxiliar o aprendiz na navegabilidade, encontramos os seguintes dados: 302 se
posicionaram favoravelmente ao acompanhamento do tutor; 61 responderam que é
totalmente desnecessário; e 164 se mostraram indiferentes. Essas respostas deixam
dúvidas em relação à importância do papel do tutor, pois um número significativo (61 +
164 = 225) não valoriza esta figura. Cabe então perguntar: a que se deve esta
desvalorização? Será que os tutores não foram capazes de desenvolver adequadamente
as suas atribuições que incluem o acolhimento das necessidades de cada aluno?
Embora nesta pesquisa a questão da tutoria não tenha sido objeto de
aprofundamento, trouxemos nesta parte algumas considerações sobre este personagem.
Encontramos na literatura o termo tutor associado a contextos acadêmico e corporativo;
no entanto, quando os autores tratam da competência para o exercício da tutoria, as
atividades mencionadas se enquadram no perfil docente. Nesta linha de pensamento, o
tutor é visto como um educador atuando na modalidade a distancia. Segundo Leal
(2010, p.02) trata-se de “um profissional com condições de aprender a aprender, com
competência para fazer da educação a distancia um espaço de virtualidade criativa,
formativa e comprometido com a formação de alunos críticos e sujeitos pensantes”. No
desempenho de suas atividades, o tutor assume papéis que incorporam conhecimentos
das áreas: pedagógica, social, gerencial e técnica (PALLOF; PRATT, 2002). Assim,
conhecimentos, habilidades e atitudes são indispensáveis no exercício da tutoria. O tutor
precisa, por exemplo, expressar uma atitude de receptividade diante dos seus alunos e
assegurar um bom clima motivacional. A sua adequada formação sustenta, de forma
mais consistente, as atividades que realiza.
Visualizamos, ainda, um percentual considerável (37%) de servidores que
entendem que os tutores não estão plenamente preparados para acompanhar os cursos.
Estes acabam por dar força ao grupo dos 225 que dispensam a figura do tutor. Fica,
pois, um alerta para os planejadores de cursos nesta instituição, no sentido de melhor
qualificar aqueles que se propõem a ser tutores. Não basta apenas a boa vontade do
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voluntariado, é necessária uma capacitação pedagógica que possa dar conta das
dificuldades básicas dos aprendizes.
Dando continuidade aos nossos questionamentos, identificamos 73% de
servidores que encontram dificuldade de estudar no horário de trabalho, sendo a causa
mais apontada o ‘intenso atendimento ao cidadão’, o que corrobora o estudo de
Nascimento e Esper (2009) identificando o acúmulo de trabalho como a maior causa da
evasão dos cursos nas corporações.
Vale registrar que a Central 135 ofertou em setembro de 2011, 918 mil vagas de
agendamento para atendimento ao cidadão 29. Essa oferta agrega a expectativa de
redução das filas,

proporcionando ao cidadão um atendimento adequado às suas

possibilidade de estar presente na agência para resolver seus problemas. No entanto, as
agências atendem segurados agendados e não agendados, gerando o intenso volume de
atendimentos. Em principio, a solução aparenta ser uma simples revisão do processo de
atendimento a fim de otimizá-lo, mas Starec (2011, p.43) faz uma observação que
mostra a complexidade de se ajustar o fluxo entre o saber e o fazer.
O processo de aprendizagem nas organizações, que tem
dificuldade de aprender ou de por em prática esses
aprendizados, está fortemente enraizado na propria cultura
corporativa e respaldado pela forma como as pessoas pensam e
interagem. Só mudando a maneira de pensar e agir, ou seja, o
“modelo mental” dos tomadores de decisao, é que se pode
começar a modificar políticas e práticas existentes.
Esse autor ressalta que as mudanças percorrem “um caminho de mão dupla; sem
o comprometimento da alta direção ou da gerência, não existe mudança, do mesmo
modo que, sem a adesão de toda a organização, também não” (idem, p.43). Essa
complexidade sugere um impasse que pode ser minimizado com as capacitações, desde
que os servidores (gestores ou não) sejam apoiados pelos seus superiores.
Em contrapartida, encontramos 364 sujeitos afirmando que não possuíam
qualquer dificuldade para o estudo no horário de trabalho. Desses, 70 são gestores e 294
não gestores. Diante desta constatação, buscamos contabilizar os servidores que se
encontravam lotados em APS, tendo em vista que o atendimento ao cidadão é realizado
neste local. Verificamos uma concentração de respostas em estados da região sudeste e
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Em junho de 2006 foi instalada a Central de Teleatendimento da Previdência Social, número 135, um
marco na história do atendimento previdenciário. Isso permitiu que o cidadão agendasse para ser recebido
em uma Agência da Previdência Social, com hora e local marcados. Revista Previdência Social, Ano II, n.
2, janeiro-abril de 2012.
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sul: SP (83); MG (57); RS (24), mas como foi mencionado anteriormente não foi
possível identificar as unidades de atendimento nas quais há mais facilidade para o
estudo no próprio local de trabalho. Este resultado abre uma outra problemática para
investigação: em que agências ocorre esta facilidade? Porque isto ocorre? Existem
‘boas práticas’ que merecem ser divulgadas entre as demais agências?
Nas respostas sobre as vantagens das capacitações online, os servidores
expressaram uma visão ampla e positiva a respeito do processo de aprendizagem. Nesta
visão se incluíram questões periféricas que, direta ou indiretamente, interferem no
sucesso do processo de aprendizagem. A questão mais recorrente, registrada tanto pelos
gestores como pelos não gestores, foi: ‘adquire-se mais conhecimentos sobre os
processos da Previdência’. Este conhecimento é essencial para a sustentabilidade da
instituição, cabendo aqui reconhecer à contribuição de Tardif (2002, p. 13), autor
destacado em nossa abordagem teórica, que nos diz: “o saber não é uma substância ou
um conteúdo fechado em si mesmo; ele se manifesta através de relações complexas
entre o professor e seus alunos”. É nesta troca de experiências que é construído o
conhecimento de forma participativa e colaborativa (DISCOLL; VERGARA, 1997,
apud APARECI; ACEDO, 2010). Ao que tudo indica, os servidores respondem
positivamente às chamadas das ações educacionais e quando têm dificuldade para
realizá-las, esta esbarra particularmente nos problemas operacionais de infraestrutura.
Esta dificuldade em relação à infraestrutura aparece nitidamente na pergunta em
que buscamos saber quais as desvantagens das capacitações online. A resposta com
maior índice de adesão, cerca de 50%, foi: ‘falta de ambiente reservado para o estudo’,
aparecendo nas duas categorias: gestores e não gestores. Foi interessante notar como os
respondentes aproveitaram o espaço aberto pela pesquisa para explicitar suas posições,
comentado-as, sendo marcante a oferta de subsídios para a melhoria dos processos
formativos.
Nas revistas do MPS, onde são periodicamente apresentados cenários e dados
estatísticos, encontramos informações que mostram a grandeza das ações e dos números
relacionados aos benefícios assegurados aos cidadãos. Um exemplo desta grandeza é
oferecido a seguir:
em dezembro de 2011, a Previdência Social pagou 29,051 milhões de
benefícios, sendo 25,176 milhões previdenciários e acidentários e, os
demais, assistenciais. Houve elevação de 3,2% em comparação com o
mesmo mês de 2010. As aposentadorias somaram 16,139 milhões de
benefícios, uma elevação de 3,4% em relação ao número de
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aposentados existentes em dezembro de 2010. (Revista MPS Ano II,
N° 2, janeiro-abril de 2012).

Os grandes números da Previdência Social, num país com as dimensões do
Brasil, certamente são importantes e exigem, em um mesmo patamar de importância, a
qualidade do trabalho. A melhoria do atendimento ao segurado e seus dependentes é
um objetivo precípuo do MPS; nesta direção a capacitação dos servidores ganha
relevância. Esta pesquisa teve a intenção de mostrar como os processos formativos se
tornam mais apurados quando os participantes são ouvidos sistematicamente,
oferecendo suas contribuições. Como vimos, em nossa revisão bibliográfica, o diálogo
entre os sujeitos participantes de processo de aperfeiçoamento profissional é
extremamente necessário. Por meio dele é possível, até, minorar os índices de evasão
(VILARINHO; PARO, 2011).
Os servidores, ao enumerarem as mudanças percebidas nas atividades do INSS
em função das capacitações recebidas, nos ofereceram um resultado bastante
satisfatório. A resposta mais recorrente foi: ‘aumentou o meu conhecimento sobre
assuntos relacionados à previdência’, o que se projeta na melhoria do desempenho e no
atendimento ao cidadão.
Esta perspectiva é reconhecida pela direção do INSS e foi destaque na matéria
sob o título ‘Valorização dos servidores garante serviços de qualidade’, publicada na
Revista do MPS 30, onde se diz que:
os segurados que procuram o INSS têm tido, cada vez mais,
acesso a um atendimento ágil e eficiente. A Previdência Social
investe em ações de valorização dos servidores, que se refletem
diretamente no atendimento prestado nas agências. Cursos de
capacitação são realizados permanentemente, unidades estão
sendo modernizadas e novas agências, construídas.
Nessa matéria José Nunes, diretor de Gestão de Pessoas do INSS, ressalta que
a capacitação é importante pela implantação de novos processos
de trabalho em decorrência do desenvolvimento tecnológico já
que muitos servidores trabalham com sistemas e,
principalmente, pelo aperfeiçoamento e pela motivação do
próprio servidor.
Motivado, o servidor está sempre disposto a colaborar visando à melhoria dos
processos. Identificamos isto ao inserir em nossa pesquisa a pergunta: ‘que sugestões
30

Revista do Ministério da Previdência Social, Ano II, n.3, maio-agosto de 2012, p.39.
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você apresenta para a melhoria dessas capacitações online?’. A opção ‘realizar mais
pesquisas de opinião sobre as necessidades de cursos’ apareceu como o terceiro mais
pontuado. Kirkpatrick (2010a, p.89) fala da relevância de ‘levantamentos de
necessidades’ para definir conhecimentos, habilidades e atitudes necessários à obtenção
de comportamentos e resultados desejados. Desta forma, o público alvo ao ser
envolvido no processo tende a aceitar e aderir às mudanças.
Nesta mesma questão encontramos no item relacionado à resposta aberta,
comentários interessantes sobre o excesso de trabalho, ausência de local adequado ao
estudo e não liberação de horário para a realização da formação continuada, dentro da
carga horária de trabalho. Recorrendo à metodologia de Kirkpatrick (2010a, p.43),
encontramos no nível 2 a avaliação de reação que deve ser aplicada em todos os cursos.
Esse autor valoriza esta modalidade de avaliação na medida em que ela fornece
feedback, ampliando a compreensão da ação educacional; inclui comentários e
sugestões para sua melhoria. É importante ressaltar de que nada adianta coletar os dados
se não se tem a intenção de tomar providência sobre seus resultados. Medidas
preventivas tomadas a partir dos resultados da avaliação de reação podem minimizar
dissabores, inclusive a evasão nos cursos vindouros.
Os respondentes também se expressaram sobre os motivos que levam os
servidores à desistência das capacitações online, cabendo destacar que o CFAI apurou
um percentual de evasão nas capacitações do ano de 2010 da ordem de 33%. Nas
respostas encontramos uma relação direta com a problemática do excesso de trabalho,
conforme apresentado no item 4.5. Outro detalhe nos chamou atenção; este se refere à
inscrição nos cursos, apontada por uns como sendo conduzida pelos gestores (portanto,
sem a interferência do interessado) e por outros como livres e de responsabilidade do
próprio servidor. Essa dualidade de informação exige melhor investigação. Cabe, então,
considerando a primeira situação, indagar: (a) como o servidor é inscrito pelo gestor em
um curso e o mesmo não disponibiliza horário para que ele realize sua capacitação? (b)
como é que um gestor encaminha a inscrição do servidor para determinado curso sem
atentar para a relação perfil do aprendiz – conteúdo da capacitação?
Kirkpatrick (2010b, p.26) propõe envolver os gestores (superiores) no programa
de capacitação com o propósito de garantir apoio e resultados satisfatórios. Antes de
iniciar o programa, o gestor deve analisar com o seu subordinado os objetivos do curso
e recomendar que ele retorne com uma lista de ideias que possam ser implementadas em
conjunto. Durante o programa, o gestor deve se constituir em um facilitador da
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aprendizagem; e após o programa, discutir as novas ideias e dar atenção aos insights que
podem traduzir-se em atitudes produtivas no trabalho. Agindo desta forma se estabelece
um elo de comprometimentos.
Esse autor, ao tratar o nível 3 da avaliação que versa sobre comportamento,
aponta três razoes para a necessidade de ‘olhar com bastante atenção’ o
acompanhamento. Diz ele (p.91) que a aquisição de conhecimentos e habilidades não
agregara grande valor à empresa, a menos que o participante do curso traduza o que
aprendeu em novos comportamentos práticos no trabalho; os resultados insatisfatórios
da capacitação estão mais ligados à falta de acompanhamento do que à programas
ineficazes ou mal ministrados. Normalmente o problema é com os gestores e com a
cultura da empresa que se mostra incapaz de apoiar e reforçar o aprendizado, ainda que
a queixa mais frequente seja a “ineficácia do treinamento”.
Após

a

capacitação,

a

mudança

de

comportamento

poderá

ocorrer

imediatamente, mas, também, pode nunca acontecer. É preciso que o aprendiz tenha
espaço para manifestar as suas mudanças. Cabe aos responsáveis pela capacitação, em
parceria com os gestores, acompanhar e avaliar o processo.
Em Kirkpatrick; Kirkpatrick (2010a, p.39), encontramos referência às condições
necessárias para que a capacitação tenha significado; uma delas diz respeito ao
desestímulo proporcionado por chefias imediatas, incapazes de estimular a mudança em
seus subordinados. Esses autores também admitem que as chefias devem ser ouvidas
antes e durante o planejamento de uma ação educacional; um dos comentários dos não
gestores vai nesta direção.
Por fim, fazemos alusão à matéria contida na Revista MPS 31 que destaca a
relevância do compromisso com resultados com as diretrizes da instituição.
O Ministério da Previdência Social e o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) assinaram em 2009, pela primeira vez, o
Termo de Compromisso de Resultados do Plano de Ação. O
objetivo do contrato de gestão é estabelecer metas e resultados a
serem cumpridos por todas as esferas do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) e do Ministério da Previdência Social. O
Plano de Ação é um dos resultados do Planejamento Estratégico
da Previdência Social (2009-2015), que estabelece uma política
de Estado para os assuntos previdenciários. O Plano Estratégico
define objetivos e iniciativas a serem alcançados nos próximos

31

Revista do MPS, edição especial comemorativa dos 88 anos da Previdência Social, dezembro 2010
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anos. Prevê, ainda, ajustes periódicos para que as metas possam
se adequar às mudanças de cenário interno e externo.
Com a nossa pesquisa foi possível identificar alguns problemas bastante
relevantes que tendem a comprometer o alcance das metas institucionais. Entendemos
que a adesão dos servidores a esta pesquisa foi um claro indicativo do desejo de
manifestar, de forma construtiva, percepções, opiniões que objetivam a melhoria do
atendimento ao cidadão. A riqueza de informações encontradas nas respostas dos
questionários aponta para o engajamento desses sujeitos com vistas ao cumprimento das
metas estabelecidas no plano estratégico.
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6. CONCLUSÕES DO ESTUDO

Nesta parte voltamos às nossas questões de estudo, apresentadas no primeiro
capítulo. As respostas aqui oferecidas são aproximações; não se trata de conclusões
fechadas, mas sim de uma visão desta pesquisadora em função da análise métrica dos
gráficos e da análise de conteúdo das respostas abertas oferecidas pelos participantes da
pesquisa. Tais respostas, neste momento, não separam mais gestor de não gestor; elas
são um reflexo do que este grupo de servidores oferece como subsídio para a melhoria
das capacitações online conduzidas na Previdência Social.
Nossa primeira questão de estudo indagava quais eram as vantagens e
desvantagens das capacitações online. Na ‘varredura’ de todas as respostas encontramos
as seguintes vantagens, aqui elencadas por ordem decrescente de recorrência.
- horário flexível;
- crescimento profissional e pessoal;
- estudo no horário de trabalho;
- facilidade de realização das capacitações
- permanência no posto de trabalho;
- garantia de pleno atendimento;
- maior qualidade do serviço;
- maior conhecimento da empresa;
- maior envolvimento com a qualidade do atendimento;
- domínio das ferramentas de trabalho (novos sistemas);
- uso de plataforma virtual de aprendizagem (Moodle) bastante acessível;
- incentivo e valorização das atividades do servidor;
- democratização das informações (comunicação igualitária e simultânea);
- capacitação em massa;
- maior segurança sobre legislação;
- estímulo ao hábito de estudo;
- gratuidade das capacitações;
- possibilidade de mudanças no comportamento;
- universalização dos modos de atendimento ao segurado;
- atendimento às necessidades declaradas pelos servidores no que tange ao não domínio
das tecnologias;
- maior segurança nas decisões do dia a dia;
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- maior interação entre os colegas.

Na identificação das desvantagens das capacitações online, procedendo do
mesmo modo, encontramos as seguintes indicações:
- dificuldade de administrar o tempo de estudo com o trabalho;
- inexistência de ambiente físico (reservado) para o estudo;
- cursos que apresentam uma visão limitada da Previdência;
- propostas que não contemplam todas as necessidades dos servidores em termos de
domínio das ferramentas tecnológicas;
- carga horária dos cursos limitada;
- desconhecimento de outras realidades por força da aprendizagem online;
- cursos como ‘pacote fechado’;
- conhecimento menos profundo dos problemas da Previdência em função da fragilidade
dos cursos;
- gerências que não facilitam o estudo no horário de trabalho;
- estudo online como sinônimo de estudo solitário (frio);
- dificuldade de contato com o tutor;
- dúvidas de aprendizagem não esclarecidas em tempo real;
- cursos monótonos;
- capacitações centralizadas em teoria;
- participantes dos cursos com conhecimento desnivelado (turmas heterogêneas em
termos de escolaridade);
- ausência de ambiente de treinamento nas capacitações dirigidas à operacionalização de
sistemas;
- ausência de acompanhamento do servidor após a realização do curso;
- cursos que fogem à realidade do atendimento vivenciado no dia a dia.

Na continuidade do processo de respostas às nossas questões de estudo,
passamos a indicar as contribuições das capacitações online para a melhoria do
atendimento ao cidadão (pergunta 2). Foram encontradas as referências que se seguem
no sentido de mudanças observadas na prática profissional, cabendo relembrar que 55%
dos respondentes perceberam mudanças.
- aumento nos conhecimentos previdenciários;
- ampliação dos conhecimentos relacionados à carreira;
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- melhoria no desempenho corporativo;
- melhoria no atendimento ao cidadão;
- melhor participação nas reuniões;
- maior intimidade com a tecnologia;
- possibilidade de o servidor atuar como multiplicador nos processos previdenciários;
- maior integração com a ‘casa’;
- estimulo para realizar cursos em outras instituições;
- gerências que passam a se comprometer com as capacitações dos servidores.

No que tange à terceira questão do nosso estudo – sugestões de melhorias para
as capacitações online, encontramos as seguintes indicações:
- flexibilizar o tempo de integralização do curso;
- elaborar cursos de acordo com o perfil do servidor;
- integrar o curso online com as atividades presenciais;
- discutir o curso após a sua conclusão, com vistas a perceber melhor as mudanças no
comportamento dos servidores;
- incluir nos cursos uma biblioteca online;
- dar acesso à base de treinamento dos sistemas;
- situar os cursos como complemento ao processo formativo;
- adequar os cursos à realidade vivenciada pelo servidor no dia a dia do trabalho;
- liberação de horários para estudo no próprio trabalho;
- adequar a carga horária dos cursos ao nível de complexidade dos conteúdos;
- realizar pesquisa de opinião sobre a necessidade de cursos;
- formar turmas com conhecimento nivelado;
- adequar os cursos às áreas e ao trabalho do servidor;
- introduzir chats de discussão online com tutores preparados;
- testar as atividades do curso antes de colocá-las para os aprendizes;
- oferecer cursos específicos sobre a legislação previdenciária;
- acompanhar as mudanças no desempenho do servidor na prática cotidiana da APS;
- diminuir os ‘textos filosóficos’ e de ‘efeito’, focalizando o conteúdo realmente
necessário;
- privilegiar conteúdos direcionados para as áreas de atuação do servidor;
- evitar cursos genéricos;
- elaborar cursos menos repetitivos e cansativos;
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- exigir que os gerentes também façam os cursos online para discuti-los com sua equipe
a fim de evitar a percepção de que o curso é ‘perda de tempo’;
- planejar a parte gráfica dos cursos de forma a evitar a infantilização;
- separar, mensalmente, um dia de estudo envolvendo toda a equipe;
- acompanhar os cursistas após o fim do curso, a fim de apoiá-los durante a aplicação
dos conhecimentos adquiridos na capacitação;
- melhorar o processo de inscrição nos cursos;
- adequar a indicação do curso ao perfil do servidor;
- melhorar a divulgação dos cursos;
- conciliar a indicação gerencial com a disponibilidade do servidor para fazer o curso;
- evitar cursos em período de férias;
- consultar o servidor antes de inscrevê-lo;
- aumentar as vagas disponíveis;
- orientar as chefias no sentido de realizar uma pré-inscrição de servidores em cursos
específicos, de acordo com o perfil e a necessidade do serviço;
- evitar a escolha privilegiada de servidores;
- recomendar às chefias a necessidade de estimular a inscrição dos servidores em
cursos;
- divulgar a oferta dos cursos por e-mail;
- criar um sistema que iniba a inscrição do servidor já aprovado em ofertas anteriores,
com vistas a melhor distribuir vagas;
- evitar a duplicidade de registros, geradora de vagas ociosas e de dados irreais sobre a
evasão;
- realizar parcerias com outras instituições na oferta das capacitações.

Por último, respondemos à quarta questão de estudo, direcionada para os
motivos da desistência dos cursos. Nesta direção foram visualizados os seguintes
motivos:
- excesso de trabalho;
- viagens a serviço;
- inscrição dúbia (o curso já havia sido realizado anteriormente);
- conteúdo desinteressante (fraco/repetitivo);
- relação precária com a tutoria;
- equipamentos ultrapassados que não ‘suportam’ o design do curso;

123
- problemas de saúde / férias / atividades particulares / esquecimento.

Para concluir nossa pesquisa ainda cabem algumas palavras. O universo desta
investigação pode não ser um percentual representativo do quadro de servidores do
INSS, mas, com certeza, serviu para chamar atenção da relevância das capacitações
online que visam a melhoria dos seus servidores. Com este estudo verificamos que 84%
dos gestores e 77% dos não gestores, sujeitos da pesquisa, se mostram favoráveis à
realização deste tipo de formação continuada. Portanto, cabe entender que esta
modalidade de aprendizagem tem cumprido as finalidades políticas do INSS no que
tange ao desenvolvimento profissional de servidores.
Verificamos também, pela significativa expressão dos respondentes (não
pouparam palavras para dizer o que estavam pensando e sentindo), que as capacitações
online possuem vantagens, desvantagens e desafios a serem enfrentados. Os servidores
tiveram a oportunidade de emitir suas opiniões e aproveitaram para fazer registros que
nos permitiram analisar o processo de capacitação online que vem sendo desenvolvido.
O material coletado não representa uma crítica ao trabalho do CFAI; ao
contrário, nele identificamos a contribuição dos servidores comprometidos com a
melhoria dos procedimentos educacionais no INSS. Entre as lições extraídas desta
pesquisa inferimos as seguintes reflexões:
– ouvir os envolvidos no processo de capacitação é a opção mais acertada, pois essas
pessoas são capazes de fornecer relevantes subsídios para o (re)planejamento das
atividades, com vistas a atender, de forma mais adequada, os três eixos do processo
previdenciário: cidadão, instituição e servidor;
– a apresentação do curso deve conter elementos informativos sobre o conteúdo, o
público alvo, os objetivos a serem alcançados e a relação com as metas estratégicas da
instituição. Cientes do propósito da capacitação, os aprendizes se tornarão parceiros,
reduzindo a resistência e as críticas;
- é fundamental dar um feedback, individual ou genérico, às sugestões recebidas. Isto
pode ocorrer das mais variadas formas: na apresentação de um curso, em poucas
palavras, como por exemplo: ‘conforme sugestão de um grupo de colaboradores ...’.
Muitas vezes, uma simples mensagem leva o aprendiz a se sentir prestigiado e a
colaborar no processo;
- a abertura de um canal de comunicação, onde os aprendizes se sintam à vontade para
fazerem os seus registros, sejam eles elogios ou reclamações, potencializa o
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aproveitamento de ideias que se aproximam da realidade vivida no cotidiano do
atendimento;
- é indispensável acompanhar as capacitações, em seus ciclos, como um processo, para
que se tenha uma concreta percepção da integralização das políticas institucionais. Esta
visão holística permite obtenção de informações sobre os conhecimentos, as habilidades
e as atitudes desenvolvidos após a capacitação. Nesta direção, a instituição ganha
credibilidade, pois coloca em destaque os processos de formação continuada.
A oportunidade de realização desta pesquisa e os resultados apresentados abrem
espaço para estudos sobre as mudanças necessárias à melhoria do processo de formação
continuada dos servidores na modalidade a distancia. Confirme diz Hoffmann (2004, p.
30):
a apresentação dos resultados serve também para alertar, para uma
análise crítica da situação de um ponto de vista alheio, o que contribui
para as mudanças. Esses são reflexos positivos desses estudos.
Entretanto, o enfretamento dos limites é a sua finalidade, bem como
trabalhar para superá-los, com a modéstia de quem se percebe
permanentemente aprendendo.

Assim, entendemos que esta pesquisa não esgota o nosso problema de estudo –
capacitações online na Previdência Social; ela representa o marco inicial para outras
investigações que, tenham como a nossa, o propósito de contribuir para o
aperfeiçoamento da Educação Corporativa.

125
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, M.A. Tecnologia a serviço da educação no serviço público brasileiro. XI
Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración
Pública, Ciudad de Guatemala, 7 - 10 Nov. 2006.
Disponível em < www.clad.org/congresos/congresos >. Acesso em abril 2011.
ALMEIDA. O.C.S. Evasão em cursos a distância: análise dos motivos de desistência.
14 CIAED, Congresso Internacional de Educação a Distancia, da ABED. 2008.
Disponível em: < www.abed.org.br/congresso2008 >. Acesso em abril de 2011.
ALTENFELDER, A.H. Desafios e tendências em formação continuada. Constr.
psicopedag. v.13 n.10 São Paulo, 2005. Disponível em: < http://pepsic.bvsalud.org/
scielo.php?pid=S1415-69542005000100004&script=sci_arttext >. Acesso maio de
2011.
ALVES, L.R.G.; LIMA Jr, A.S.de. Educação e contemporaneidade: novas
aproximações sobre avaliação no ensino online. In: SILVA, M. (Org.) Avaliação da
aprendizagem em educação online: fundamentos; interfaces e dispositivos; relato de
experiências. São Paulo: Loyola, 2006, p. 67 a 78.
ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências naturais e
sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. 2. ed. São Paulo: Pioneira, 2000.
APARICI,R.; ACEDO,S.O. Aprendizagem colaborativa e ensino virtual: uma
experiência no dia-a-dia de uma universidade a distância. In: SILVA, M.; PESCE, L.;
ZUIN, A. (Orgs.). Educação Online: cenário formação e questões didáticometodológicas. Rio de Janeiro: Wak, 2010
Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) – Fundação Getúlio Vargas
(FGV). Censo EaD.br. Relatório analítico da aprendizagem a distância no Brasil 2009, São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010.
BELLONI. M.L. Educação a distancia, 5.ed. Campinas, SP: Autores Associados, 1999
Disponível em: <http://books.google.com.br/ > Acesso abril de 2011.
BLOOM. B.S. Taxonomia de objetivos educacionais. Traduçao: SANT’ANA, F.M..
Rio de Janeiro: Globo, 1988
BRUNNER, J. J. Educação no encontro com as novas tecnologias. In: TEDESCO, J. C.
(Org.). Educação e novas tecnologias: esperança ou incerteza? São Paulo: Cortez;
Buenos Aires: Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación; Brasília:
UNESCO, 2004.
CARLINI, A. I. ; RAMOS, M. P. A avaliação do curso. In: LITTO, F. M. ; FORMIGA.
M. (Org). Educação a Distancia: o estado da arte. São Paulo: Pearson, 2008, p.161-165.
CASTELLS,M. A Sociedade em Rede: Do Conhecimento à Acção Política (org)
CASTELLS,M e CARDOSO,G. A Sociedade em Rede: Do Conhecimento à Acção
Política. Conferência promovida pelo Presidente da República. Lisboa (Portugal).

126
Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2006 . Disponível em <
http://escoladeredes.ning.com/group/bibliotecamanuelcastells > Acessado em junho de
2011.
CAVALCANTI, M. Gestão de empresas na sociedade do conhecimento, Rio de
Janeiro: Campus, 2001.
CHRISTOVAM, M. C. T. Educação corporativa, 2008. Portal dos Administradores.
Disponível em: http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/educacaocorporativa/23397/. Acesso: novembro 2010.
CRESWELL, J. W. Projeto de Pesquisa. Métodos qualitativo, quantitativo e misto, 2.
ed. Porto Alegre: ARTMED, 2007.
CUNHA, M. L. da; VILARINHO, L.R.G. Concepção emancipatória: uma orientação
na formação continuada a distância de professores. Diálogo Educacional. v.9, n.26,
jan./abr., 2009, p.133-148.
DELORS, J. Educação, um tesouro a descobrir. In: Relatório para a Unesco da
Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI. Brasília: MEC/UNESCO,
1998.
DELUIZ, N. O Modelo das Competências Profissionais no Mundo do Trabalho
e na Educação: Implicações para o Currículo. Rio de Janeiro. v. 27, n. 3, p. 12-25, dez.,
2001.< http://www.senac.br/informativo/bts/273/boltec273b.htm> Visitado em junho de
2011
DEMO, P. Formação permanente e tecnologias educacionais, Petrópolis, RJ: Vozes,
2006.
______. Mitologias: de como ignorar, em vez de enfrentar problemas, 2. ed., Campinas,
SP: Autores Associados, 2002. Disponível em: <
http://books.google.com.br/books?id=LpCseL1zeBUC&printsec=frontcover&dq=Avali
a%C3%A7%C3%A3o+Pedro+Demo&hl=pt-BR&ei=MgSTqPqKI2ftwf66uyQDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDEQ6
AEwAQ#v=onepage&q&f=false > Visitado em Outubro de 2011.
DEPRESBITERES, L. Aprendizagem como ponto de partida para avaliação de
programas. Disponível em:
<http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/eae/arquivos/1016/1016.pdf > Visitado em
janeiro de 2012.
DUTRA. J. et al. Evasão na Educação a Distancia: Identificando causas e propondo
estratégias de prevenção. 14 CIAED, Congresso Internacional de Educação a
Distancia, da ABED, 2008. Disponível em: < www.abed.org.br/congresso2008 >
Acesso em abril de 2011.
EBOLI, M. P. Educação corporativa: mitos e verdades. São Paulo: Gente, 2004.

127
Escola Nacional de Administração Pública - ENAP, 2010. Disponível em <enaphttp://www.enap.gov.br/files/Referencias_Educacionais_ENAP_sem.pdf> Acesso em
setembro de 2010.
FAVERO, R.V.M. Dialogar ou evadir: Eis a questão ! Um estudo sobre a permanência
e a evasão na Educação a distância. Dissertação de Mestrado, UFRGS, 2009,
Disponível em: < http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?
select_action=&co_obra=154913 >. Acesso em abril de 2011.
FIRME, T. P. Avaliação: tendências e tendenciosidades. Rio de Janeiro. Ensaio –
Avaliação de políticas públicas de educação, n.2, v.1, 1994, p.5-11.
FREIRE, P. Educação e Mudança. 12 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
FUSARI, J. C. A educação do educador em serviço: o treinamento de professores em
questão. (Dissertação de mestrado) São Paulo: Programa História e Filosofia da
Educação, PUCSP, 1988.
FURTER, P. Educação e vida: uma contribuição à definição da educação permanente.
Petrópolis, RJ: Vozes, 1966.
GATTI, B. Análise das políticas públicas para formação continuada no Brasil, na última
década. Revista Brasileira de Educação v. 13 n. 37 jan./abr. 2008, p.57-70.
GOMES.E.; STAREC.C. Conhecimento tem prazo de validade ?. In: RICARDO, E. J. (Org).
Educação Corporativa: cases, reflexões e ações em Educação Corporativa. São Paulo:
Pearson, 2006.p.13-24
GOULART, S. In: MUNDIN, A. P. F. ; RICARDO, E. J. Educação corporativa:
fundamentos e práticas. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004.
GHEDINE,T.; TESTA, M.G.; FREITAS, M.M.R. Compreendendo as iniciativas de
educação a distancia via internet: estudo de caso em duas grandes empresas no Brasil.
Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro 40(3): 427-455; maio/junho, 2006.
Disponível em < http://ebape.fgv.br/publicacoes/rap > Acesso março de 2011.
HAMBLIN, A. C. Avaliação e controle de treinamento. São Paulo: McGraw-Hill, 1978.
HOFFMANN, J. M. L. Avaliação mediadora: uma prática em construção, da pré-escola
à universidade. 8. ed. Porto Alegre: Mediação, 1996.
HOFFMANN, J. Avaliar para promover. Porto Alegre: Mediação, 2004.
JODELET, D. Abordagens qualitativas e aplicações à pesquisa nas ciências humanas e
sociais. Educação & Cultura Contemporânea. Rio de Janeiro, v.7, n.15, jul./dez. 2010,
p. 29-52.

128
KIRKPATRICK, D. L; KIRKPATRICK, J. D. Como avaliar programas de treinamento
de equipes: os quatro níveis. Rio de Janeiro: SENAC, 2010a.
______. Como implementar os quatro níveis de avaliação de treinamento de equipes.
Um guia prático. Rio de Janeiro: SENAC, 2010b.
LEAL, R. B. A importância do tutor no processo de aprendizagem a distancia. Revista
Iberoamericana
de
Educación
(ISSN:
1681-5653).
Disponível
em:
http://www.rieoei.org/deloslectores/947Barros.PDF. Acessado em agosto de 2011.
LEMOS.A. Tecnologia e vida social na cultura contemporânea. Editora Sulina, Porto
Alegre, Edição: 5ª – 2010
______. Cibercultura: alguns pontos para compreender a nossa época.In:
LEMOS, A.; CUNHA, P. (Org). Olhares sobre a Cibercultura. Sulina, Porto
Alegre, 2003; p. 11-23. Disponível em:
< http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/andrelemos/cibercultura.pdf >
Acessado em junho de 2011.
LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo: Editora 34 Ltda, 1999.
LIMA, R.; CAVALCANTI, M. Brasil Eficiente, Brasil Cidadão – A tecnologia a
serviço da justiça social. Rio de Janeiro: e-papers, 2003.
LOCH. J.M.P. Avaliação: uma perspectiva emancipatória. Revista Química Nova na
Escola. volume 12, novembro 2000, p. 30-33. Disponível em:
< http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc12/v12a07.pdf > Acessado em junho de 2011
LORENZ, K. M. Manual de avaliação para cursos de treinamento de professores em
serviço. Salvador: Secretaria de Educação e Cultura, Departamento de Ensino Superior
e Aperfeiçoamento de Pessoal – DESAP, 1979.
LUCKESI, C.C. Avaliação da aprendizagem escolar. 4 edição. São Paulo: Cortez,
1996.
______. Verificação ou avaliação: o que pratica a escola? (1998). Disponível em:
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_08_p071-080_c.pdf . Acesso em
setembro de 2011.
MARIN, A. J. Educação Continuada. Introdução a uma análise de termos e concepções.
Cadernos Cedes. Campinas: Papirus, n. 36, p. 13-20, 1995.
MARINI, C. Gestão pública no Brasil: temas preservados e temas emergentes na
formação da agenda. Congresso da Associação de Estudos Brasileiros – Brazilian
Studies Association - BRASA – 7, Brasília, junho de 2004. Disponível em
<http://institutopublix.com.br/docs/brasa-brasil.pdf >. Acesso em setembro de 2010.
MEISTER, J. C. Educação Corporativa. A gestão do capital intelectual através das
Universidades Corporativas. São Paulo: Pearson Makron Books, 1999.

129
MELLO, L. H. F. de. Uma avaliação do impacto do treinamento na produtividade do
trabalho. 138 fls. Dissertação (Mestrado em Administração). Rio de Janeiro, Fundação
Getúlio Vargas - Escola Brasileira de Administração de Empresas, 2009.
MORAN, J.M. A educação que desejamos: Novos desafios e como chegar lá.
Campinas: Papirus, 2007. Disponível em:
http://www.eca.usp.br/prof/moran/desejamos.htm . Acesso em abril de 2011.
MUNDIN, A. P. F.; RICARDO, E. J. Educação corporativa: fundamentos e práticas.
Rio de Janeiro, Qualitymark, 2004.
NASCIMENTO,T. P. C. ; ESPER, A. K., Evasão em cursos de educação continuada a
distância: um estudo na Escola Nacional de Administração Pública, 2009. Disponível
em: <
http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=887&Ite
mid=129 > . Acesso em abril de 2011.
NUNES,L.;VILARINHO, L R.G. Avaliação da aprendizagem no ensino online: em
busca de novas práticas. In: SILVA, M. (Org) Avaliação da aprendizagem em educação
online, São Paulo: Loyola, 2006, p.109-121
OTSUKA, J. L., ROCHA, H. V. da. Avaliação formativa em ambientes de EaD.
Educação (SBIE 2002). São Leopoldo, 12-14 de novembro, 2002. Disponível em:
http://www.teleduc.org.br/artigos/17_jh_sbie2002.pdf. Acesso em abril de 2011.
______. A caminho de um modelo de apoio à avaliação contínua. CONGRESSO DA
SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO, 22. Florianópolis, 15 -19 de junho
de 2002. Disponível em: < http://www.teleduc.org.br/artigos/15_jh_wie2002.pdf >
Acesso em Janeiro de 2012.
PALLOFF, R. e PRATT, K. Construindo Comunidades de Aprendizagem no
Ciberespaço. Porto Alegre, Artmed, 2002.
PERRENOUD, P. Dez novas competências para uma nova profissão. Pátio. Revista
pedagogica. Porto Alegre: Artmed, 2001, n. 17, maio-julho, p. 8-12. Disponível em:
<http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2001/2001_23.htm
l>. Acesso em Janeiro de 2012.
______. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens entre duas lógicas.
Porto Alegre, Artes Médicas, 1999.
PILLA, B. S. Desenvolvimento de um sistema de avaliação de e-learning corporativo ,
231 fls. Tese (Doutorado em Administração), Porto Alegre, Universidade Federal do
Rio Grande do Sul - UFRGS, 2007.
PINTO, I.M.B.S. O problema da evasão nos cursos de EaD. 15 CIAED, Congresso
Internacional de Educação a Distancia, da ABED. Disponível em: <
www.abed.org.br/congresso2009 > Acesso em abril de 2011.

130
POLAK, Y.N.S. A avaliação do aprendiz em EaD. In:LITTO,F.M. e FORMIGA.M
(Org). Educação a Distancia: o estado da arte. São Paulo: Pearson, 2008. p.153-160.
Portal do Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comercio exterior http://www.educor.desenvolvimento.gov.br/educacao. Acesso em setembro de 2010.
Portal do Ministério da Previdência Social
http://www.previdenciasocial.gov.br/arquivos/office/3_100401-183354-570.pdf Revista do MPS – Edição comemorativa – março 2010. Acesso em outubro de 2010.
RAMAL, A.C. Avaliar na cibercultura, Pátio. Revista Pedagógica, Porto Alegre, v. III,
n. fevereiro, p. 22-26, 2000
RICARDO, E. J. (Org). Educação Corporativa: cases, reflexões e ações em Educação
Corporativa. São Paulo: Pearson, 2006.
______. (Org) Gestão da Educação Corporativa. 1 ed. São Paulo: Pearson, 2007
ROSENBERG, M. J. Além do e-learning: abordagens e tecnologias para a melhoria do
conhecimento, do aprendizado e do desempenho organizacional. Rio de Janeiro:
Qualimark, 2008.
SANTOS, E.O. EDUCAÇÃO ONLINE: Cibercultura e Pesquisa-Formação na Prática
Docente. 352 fls.Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal da Bahia,
Faculdade de Educação, 2005. Disponível no portal Domínio Publico <
www.dominiopublico.gov.br > . Acessado em Maio 2011
SANTOS, E.O. ARAUJO.M.M.S. A interface glossário do modle e construção
interativa de conteúdos abertos em cursos online. In: ALVES.L; BARROS.D;
OKADA.A (Org.) MOODLE Estratégias Pedagógicas e Estudos de Caso. Salvador:
EDUNEB, 2009.p.235-255
SANTOS FILHO, J. C. dos. Pesquisa quantitativa versus pesquisa qualitativa: o
desafio paradigmático. In: SANTOS FILHO, J. C. dos; GAMBOA, S. S. Pesquisa
educacional: quantidade – qualidade. São Paulo: Cortez, 1997, p. 13- 59.
SAUL, A.M. A Avaliação Educacional. Centro de Referencia Educacional Mario
Covas, Sáo Paulo. Série Ideias n. 22, São Paulo: FDE, 1999. p. 61-68. Disponível em:
< http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_22_p061-068_c.pdf > Acessado em
junho 2011.
SILVA, N. P. O impacto da implantação da Educação Corporativa a distância (ECaD)
na Companhia Paranaense de Energia – COPEL , 135 fls, Dissertação (Mestrado em
Engenharia de Produção), Ponta Grossa, Universidade Tecnológica Federal do Paraná
UTFPR, 2010.
SCHWARZER, H. Previdência Social. Reflexões e desafios. Coleção Previdência
Social, Volume 30, 1 ed., Brasília: MPS, 2009.

131
STAREC, C. Educação corporativa em xeque: até que ponto o treinamento é um bom
negócio para as organizações? Rio de Janeiro: Ed.SENAC Rio, 2011.
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes,
2002.
TRIGUEIRO, D.M. Um novo mundo, uma nova educação. Revista Brasileira de Estudos
Pedagógicos. Rio de Janeiro, v. 51, n. 113, jan./mar. 1969, p. 9-18. Disponível em:

http://www.durmevaltrigueiro.pro.br/homesite.html. Acessado em Maio de 2011.
TOMAÉL. M.I, ALCARÁ.A.R. e DI CHIARA. I.G. Das redes sociais à inovação. Ci.
Inf., Brasília, v. 34, n. 2, p. 93-104, maio/ago. 2005. Disponível em
http://www.scielo.br/pdf/ci/v34n2/28559.pdf
TURRA, C.M.G. et al. Planejamento de ensino e avaliação. 11ª edição. Porto Alegre:
Sagra: DC Luzzatto, 1996
VARGAS, M. R. M . Implantação de programas de educação a distância. Material
Didático do Curso de Pós-Graduação em Educação a Distância. Centro de Educação a
Distância, Universidade de Brasília, 2007.

VILARINHO,L.R.G. ; PARO,E.M.F.M. Ensino superior e educação a distância: uma
proposta para diminuir a evasão de alunos. Disponível em:
<www.gtimotheo.com/etic2010/uploads/Art.Lucia_Emilia_E-TIC.doc> . Acesso em
abril de 2011.

132
APENDICE 1 - Questionário enviado a 4.000 servidores.
DADOS PESSOAIS
1.1 Idade:
1.[
2.[
3.[
4.[
5.[
6.[

1.2
1.[
2.[
3.[
4.[
5.[
6.[
7.[

]
]
]
]
]
]

18 – 25
26 – 35
36 – 45
46 – 55
56 - 65
acima de 65 anos

Nível de escolaridade [
] Ensino Fundamental
] Ensino Médio
] Ensino Superior
] Pós-graduação
] Mestrado
] Doutorado
] Pós-Doutorado

]

Qual a função que ocupa hoje ?
] Gestor
2.[ ] Não Gestor
1.3
1.[

1.4
1.[
2.[
3.[
4.[
5.[

1.5
1.[
2.[
3.[
4.[
5.[

1.6
1.[
2.[
3.[
4.[
5.[
6.[

Unidade da Federação na qual está lotado:
] AC
] AL
] AM
] AP
] continuar ...
Órgão de lotação:
] Gerência Executiva
] Agência da Previdência Social Fixa
] Agência da Previdência Social Móvel
] Agência da Previdência Social Flutuante
] outros [________________]
Tempo de serviço no Serviço Público:
] 1 – 5 anos
] 6 – 10 anos
] 11 – 20 anos
] 21 – 30 anos
] 31 – 40 anos
] 41 – 50 anos
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1.7

Você participa de sites de interação/rede social (Orkut, Facebook, etc)

1.[
2.[

] Sim
] Não

1.8

O seu trabalho no dia-a-dia depende do uso do computador ?

1.[

] Sim
2.[ ] Não
Como você classifica a sua habilidade com as tecnologias?
(internet, editor de textos, planilhas eletrônicas, sistemas corporativos)
1.9

1.[
2.[

] Domínio total, sem ajuda de terceiros
] Domínio parcial, as vezes precisa da ajuda de terceiros

SOBRE OS CURSOS DA EPS
2.1 Indique o seu grau de satisfação sobre o conteúdo dos cursos ofertados:
[
[
[
[

] Muito bom
] Bom
] Regular
] Abaixo do esperado

2.2 Comente, se desejar:
2.3 Você considera o Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA (Moodle) usado pela
EPS de fácil navegação?
1.[ ] Sim. É muito fácil
2.[ ] Sim. Mas, ainda tenho dúvidas
3.[ ] Regular
4.[ ] Não, é um pouco difícil
5.[ ] É muito difícil
2.4. Você considera necessário que todos os cursos tenham o acompanhamento de
Tutores.
1.[

] Sim, é necessário
] Indiferente
3.[ ] Não, totalmente desnecessário
2.[

2.5 Você considera que os Tutores estão preparados para acompanhar o aprendiz
durante o curso, atendendo e esclarecendo todas as dúvidas ?
1.[

] Sim, totalmente preparados
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2.[

] Sim, mas não fui atendido plenamente
] Não, fui parcialmente atendido
4.[ ] Não, nunca fui bem atendido
3.[

2.6 (a) Você realiza os cursos no ambiente de trabalho?
1.[

] Sim, totalmente no horário de trabalho
] Sim, parcialmente no horário de trabalho
3.[ ] Não, é impossível fazer um curso no horário de trabalho
2.[

2.6 (b) Quais os motivos que o impedem de realizar o curso no horário de trabalho?
1.[
1.[
2.[
3.[
4.[

] Nenhum, pois realizo o curso totalmente no horário de trabalho
] Ausência de um ambiente propício para concentração nos estudos
] Inexistência de equipamento disponível
] Não liberação do tempo necessário para o estudo dentro do horário de trabalho
] Atendimento intenso ao cidadão, inviabilizando o estudo no horário do trabalho

2.7 Você possui em seu ambiente domiciliar tecnologia disponível para a realização dos
cursos.
1.[

] sim
2.[ ] não

DADOS ESPECÍFICOS DA PESQUISA
3.1 Que vantagens você encontra nas capacitações online para os servidores do INSS ?
Marque todas as opções que respondem à pergunta.
[ ] Adquire-se mais conhecimentos sobre os processos da Previdência, com vistas ao
melhor atendimento do cidadão
[ ] Contribuem para a busca de soluções para os problemas complexos
[ ] Estuda-se em horário flexível
[ ] Evita deslocamento do posto de trabalho
[ ] Estimulam um maior envolvimento com a qualidade dos serviços da empresa
[ ] Favorecem um melhor conhecimento da empresa
[ ] Levam ao crescimento profissional
[ ] O ambiente de aprendizagem (Moodle) é um facilitador
[ ] Permite a interação com colegas de outras unidades
[ ] Podem ser realizados no INSS durante o expediente
[ ] Potencializam o domínio das ferramentas de trabalho
[ ] São apoiados por tutores
[ ] São fáceis de realizar e
[ ] Têm carga horária adequada
[ ] Outros. Especifique: ______________ (espaço para 70 caracteres)
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3.2 Que desvantagens você encontra nas capacitações online para os servidores do
INSS?
1.

[
2. [
3. [
4. [
5. [
6. [
7. [
8. [
9. [
10.[
11.[
12.[

] A carga horária dos cursos é pequena para as mudanças exigidas aos servidores
] As gerências não facilitam o estudo no horário do trabalho
] As dúvidas não são esclarecidas em tempo real
] Constituem pacote fechado que impede a manifestação do aluno sobre a proposta
] Há dificuldade na administração do tempo de estudo
] Há falta de um ambiente reservado para o estudo no trabalho
] Não levam a um conhecimento mais profundo da empresa e de seus problemas
] O contato com o tutor é difícil
] O convívio humano se torna frio
] O estudo é solitário
] O fato de não viajar para outras unidades impede a vivência de outras realidades
] Outros. Especifique: ____________ (espaço para 70 caracteres)

3.3 Considerando as suas respostas nos itens 2.1(vantagens) e 2.2(desvantagens), Como
você se posiciona com relação às capacitações online? Você é...
1.[ ] a favor
2.[ ] contra
3.4 Você consegue perceber mudanças nas atividades do INSS por força dessas
capacitações?
1.[
2.[

] sim
] não

3.5 Indique as mudanças mais significativas que você percebeu em relação ao seu
desempenho
3.5(a)
1.[ ] Adquiri mais confiança ao usar computadores
2.[ ] Meu desempenho nos sistemas corporativos melhorou
3.[ ] Meu desempenho no atendimento ao cidadão melhorou
4.[ ] Aumentou o meu conhecimento sobre assuntos relacionados à minha carreira
5.[ ] Aumentou o meu conhecimento sobre assuntos relacionados à previdencia
6.[ ] Minha chefia passou a me incentivar e colaborar com meu aprendizado
7.[ ] Participo de reuniões de trabalho com mais facilidade
8.[ ] Ainda não percebo mudanças significativas.
9.[ ] Outros. Especifique: ____________ (espaço para 70 caracteres)

3.5(b) Se desejar, comente suas escolhas do item 2.5 (a)
Espaço para 200 caracteres
3.6 Que sugestões você apresenta para a melhoria dessas capacitações online.
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3.6(a)
] Adequar a carga horária dos cursos ao nível de complexidade do conteúdo
2.[ ] Adequar os cursos à realidade vivenciada pelo servidor no seu dia-a-dia de
trabalho
3.[ ] Criar cursos menos complexos, a fim de facilitar o entendimento restrito a atuação
do servidor
4.[ ] Criar cursos mais complexos, a fim de dar entendimento do processo como um
todo
5.[ ] Liberação de horário para estudo, dentro da carga horária de trabalho
6.[ ] Melhorar a conexão (banda larga) para melhor acompanhamento do curso
7.[ ] Realizar mais pesquisas de opinião sobre as necessidades de cursos
8.[ ] Outros. Especifique:________ (espaço para 70 caracteres)
1.[

3.6(b) Se desejar, comente suas escolhas do item 2.6 (a)
Espaço para 200 caracteres
3.7 Após a realização do curso você recebeu algum tipo de acompanhamento a fim de
consolidar a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos com a capacitação online?
[ ] Sim, da equipe da Escola da Previdência Social
[ ] Sim, da minha chefia imediata
[ ] Não.
3.8 Que sugestões você apresenta para a melhoria do processo de inscrição nos cursos
para que haja um melhor aproveitamento dessas capacitações online .
1.[

] Melhorar a comunicação com os servidores, na divulgação dos cursos
2.[ ] Efetuar consulta ao servidor, antes de inscrevê-lo no curso
3.[ ] Conciliar a indicação gerencial com a disponibilidade do servidor, a fim de evitar
cursos em períodos de férias, licenças etc
4.[ ] Adequar a indicação do curso ao perfil do servidor
5.[ ] Outros. Especifique:________ (abrir espaço para 70 caracteres)
3.9 Você desistiu de algum curso ?
1.[

] Sim
2.[ ] Não

3.10 Que motivos lhe levaram a desistir do(s) curso(s).
[ ] Não tomou conhecimento que estava inscrito no curso
[ ] Período de férias /licença
[ ] Carga horária do curso pequena
[ ] Faltou apoio gerencial
[ ] Problemas pessoais
[ ]Outros [____________________]
3.10(b) Se desejar, comente os motivos da desistência do(s) curso(s).
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Seu comentário é muito importante para a implementação de melhorias no processo.
Espaço para 200 caracteres
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ANEXO 1 - Autorização da pesquisa, entre os gestores da Instituição
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ANEXO 2 – Quadro de evasão, 2010/2011
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