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volvimento de uma cultura de aprendizagem colaborativa 
dentro das organizações públicas.

Refiro-me a organizações públicas porque a pesquisa 
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apresentação

O interesse em pesquisar sobre Educação Corporativa 
(EC) surgiu devido à minha função de analista universitária 
concursada na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), 
em Ilhéus, no sul da Bahia, lotada na Coordenação de Desen-
volvimento em Recursos Humanos (CDRH) há quase dez anos, 
setor responsável em promover na instituição os programas 
e ações  estratégicas de desenvolvimento e valorização dos 
servidores, desde o seu ingresso até a aposentadoria, ou seja, 
contemplando toda a vida funcional.

Por ser pedagoga e psicopedagoga, lido diretamente com 
a realização da EC, desde a elaboração do Plano Anual de Ca-
pacitação (PAC), sua ação e acompanhamento, até a gestão dos 
instrutores internos, articulando parcerias e recrutando novos 
instrutores e colaboradores para o desempenho das formações 
continuadas previstas no PAC ou demandadas no cotidiano 
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pelos servidores, além de ser também instrutora interna.
Em quase uma década de envolvimento direto na área 

da EC na universidade objeto de nossa pesquisa, participei de 
algumas comissões responsáveis por efetivar as políticas públi-
cas internas e externas em recursos humanos — experiências 
que me proporcionaram uma visão mais abrangente sobre a 
magnitude da formação continuada no serviço público baiano.

Entre as experiências em comissões em âmbito local, des-
taco a Comissão Permanente de Pessoal Técnico Administrativo 
(CPPTA), da qual fui presidente durante um ano. Trata-se de 
um órgão de assessoramento, acompanhamento e supervisão 
das políticas de gestão de pessoas estabelecido pelo Conselho 
Universitário (Consu).

No âmbito estadual, atuo no Comitê de Educação Corpo-
rativa (CEC) há mais de cinco anos. Trata-se de uma instância 
colegiada para elaboração de propostas na área de desenvol-
vimento de pessoas, buscando o fortalecimento da cultura da 
aprendizagem permanente por meio de atividades planejadas 
conjuntamente, com o propósito de sanar as dificuldades co-
muns em EC através da troca de experiências e colaboração 
entre os órgãos públicos participantes.

Mesmo com uma especialização em Psicopedagogia, rea-
lizei outro curso lato sensu em Gestão de Pessoas com o pro-
pósito de compreender melhor a minha prática, pois a EC era 
um tema que me envolvia cada vez mais e despertava gradativa-
mente a vontade e a necessidade de um maior aprofundamento 
teórico. Desse modo, busquei, por meio dos conhecimentos 
adquiridos na especialização e outros cursos de capacitação, 
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novas formas de despertar e estimular os servidores públicos 
da universidade em que trabalho para a importância da apren-
dizagem continuada.

A realização em cursar um mestrado na minha área de 
formação e atuação profissional, ou seja, em Educação, trouxe 
a oportunidade de agregar em minha pesquisa as indagações 
profissionais sobre a formação continuada dos servidores rea-
lizada pela universidade pública, o que me permitiu buscar 
possíveis respostas sobre como essas ações formativas em EC 
têm contribuído ou não para que eles desenvolvam suas rotinas 
de trabalho, sua formação continuada e, consequentemente, 
possibilitando a escuta dos participantes  sobre sua percepção 
da EC na instituição.

Trabalhar no serviço público, em especial na universi-
dade pública, é algo que requer conhecimentos específicos 
acerca de sua legislação, sistemas eletrônicos utilizados, toda 
a rotina e procedimentos pertinentes ao universo acadêmico, 
administrativo e da própria gestão pública. É perceptível que 
os servidores, ao ingressarem no serviço público, levam um 
tempo considerável para adquirir as habilidades e competên-
cias das suas funções.

Para minimizar essa possível deficiência inicial e agilizar 
a aprendizagem organizacional, os cursos de formação inter-
na tomam cada vez mais espaço nas organizações a partir da 
década de 1980. Inicialmente, de forma despretensiosa no sen-
tido formal, as organizações procuravam atender a um público 
reduzido e específico da organização. Esse público estava, via 
de regra, voltado à produção.
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Com o setor público não foi diferente. A criação do DASP 
(Departamento Administrativo do Serviço Público), prevista já 
na Constituição de 1937, foi criado pelo Decreto-Lei nº 579, 
de 30 de julho de 1938 e, em seu Art. 2º, indicava quais as suas 
atribuições como segue:

a) o estudo pormenorizado das repartições, departamen-
tos e estabelecimentos públicos, com o fim de determinar, do 
ponto de vista da economia e eficiência, as modificações a 
serem feitas na organização dos serviços públicos, sua distri-
buição e agrupamento, dotações orçamentárias, condições e 
processos de trabalho, relações de uns com os outros e com 
o público;

b) organizar anualmente, de acordo com as instruções do 
presidente da República, a proposta orçamentária a ser enviada 
por este à Câmara dos Deputados;

c) fiscalizar, por delegação do presidente da República e 
na conformidade das suas instruções, a execução orçamentária;

d) selecionar os candidatos aos cargos públicos federais, 
excetuados os das secretarias da Câmara dos Deputados e do 
Conselho Federal [órgão este que não chegou a ser organizado] 
e os do magistério e da magistratura

e) promover a readaptação e aperfeiçoamento dos fun-
cionários civis da União;

f) estudar e fixar os padrões e especificações do material 
para uso nos serviços públicos;

g) auxiliar o presidente da República no exame dos pro-
jetos de lei submetidos à sanção;

h) inspecionar os serviços públicos;
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i) apresentar anualmente ao presidente relatório porme-
norizado dos trabalhos realizados e em andamento. (BRASIL, 
1938)

Apesar de, inicialmente, o DASP adquirir um perfil norma-
tivo e fiscalizador, em uma segunda fase passou a ser um órgão 
exclusivamente de assessoria e aperfeiçoamento de pessoal. 
Isso nos faz inferir que ele foi o primeiro ensaio de qualificação 
do funcionalismo público no intuito de estruturar e melhorar 
a eficiência da prestação dos serviços públicos.

A atuação do DASP até 1964 sofreu influências das crises 
políticas e experimentou fases de ascensão e declínio. Mesmo 
assim, suas contribuições às instituições da vida pública do país 
foram positivas, já que se voltava cada vez mais ao aperfeiçoa-
mento dos servidores públicos. Tal fato é notado em sua refor-
ma em 1967 firmando-se como Departamento Administrativo 
do Pessoal Civil, ligado diretamente à Presidência da República 
com objetivo explícito de assessorar nas questões de política 
e administração do pessoal Civil no tocante à formulação de 
diretrizes, orientação, coordenação e controle de pessoal.

O modelo do DASP inspirava-se nos princípios da impes-
soalidade, meritocracia e a burocracia weberiana adotados na 
gestão industrial. Entretanto, para cumprir os objetivos pro-
postos era necessária uma estrutura que condissesse com a 
realidade dos problemas que enfrentava como, por exemplo, 
a corrupção no sistema de pessoal. Dessa forma, em 1986 o 
Departamento Administrativo do Serviço Público foi extinto até 
porque um outro órgão criado em 1980 já ensaiava substituí-lo.

Em dezembro de 1980, por meio da Lei nº 6871 foi criada 
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a Fundação Centro de Formação do Servidor Público (Funcep), 
com a seguinte finalidade:

 Art 3º A FUNCEP terá como finalidade pro-
mover, elaborar e executar os programas de 
formação, treinamento, aperfeiçoamento e 
profissionalização do servidor público da 
Administração Federal Direta e Autárquica, 
bem como estabelecer medidas visando ao 
seu bem estar social e recreativo.

Posteriormente, com a Lei nº 8140, de 28 de dezembro 
de 1990, a Funcep passou a ser chamada de Escola Nacional 
de Administração Pública (Enap), ampliando seu catálogo de 
cursos, suas instalações públicas e, consequentemente, seu 
raio de ação e de finalidade, visando sempre o atendimento à 
qualificação do servidor público.

A Enap foi criada para promover, elaborar e executar 
atividades educativas em recursos humanos na esfera pública 
federal, visava a modernização e qualidade dos serviços públi-
cos para atender as necessidades da sociedade brasileira que 
se tornavam cada vez mais complexas e diversas por causa 
do contexto de redemocratização que tomava conta do país 
(SILVA, 2017).

A partir da Funcep, mais tarde com a criação e ampliação 
da Enap, a EC no setor público vem tomando corpo e importân-
cia na construção e melhoria do desempenho dos servidores 
públicos. Para Silva (2017), o investimento na formação conti-
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nuada dos servidores por meio das escolas de governo passou 
a ser concebido como uma forma estratégica de aumentar a 
eficácia da gestão pública, consequentemente diminuir o des-
perdício dos recursos financeiros e materiais, e proporcionar 
maior transparência aos processos desenvolvidos pelos órgãos 
públicos brasileiros.

No caso do estado da Bahia, a EC ganha cada vez mais 
efetividade entre seus órgãos por meio da administração direta 
e indireta, oferecendo uma estrutura organizacional sistêmica 
que abrange outros órgãos, tais como: a Universidade Corpora-
tiva do Serviço Público (UCS), a Diretoria de Desenvolvimento 
e Valorização de Pessoas (DDE), o Programa de Instrutoria In-
terna e o Comitê de Educação Corporativa (CEC).

Todo o amparo legal e o suporte pedagógico aos pro-
gramas de formação continuada desenvolvidos pelos órgãos 
públicos no estado buscam o compartilhamento das propostas 
metodológicas e experiências, visando desenvolver uma postu-
ra investigativa, reflexiva e criativa nos servidores, contribuindo 
para novas formas de atuação.

A EC é uma realidade formativa nas universidades pú-
blicas baianas e é efetivada com o apoio de outras instâncias 
governamentais, como a Diretoria de Desenvolvimento de Pes-
soas (DDE), a Secretaria da Administração da Bahia (Saeb) e a 
Universidade Corporativa do Serviço Público (UCS). A UCS foi 
criada a partir do Decreto n°. 9.631, de 31 de outubro de 2005 
(RAMOS, 2013) com o propósito de elaborar e executar estra-
tégias pedagógicas, visando o acompanhamento pedagógico 
e metodológico das formações continuadas e levar as ações 
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educativas a todo quadro funcional, colocando o servidor como 
protagonista da sua aprendizagem.

A EC vem com a proposta de desenvolver e fortalecer a 
compreensão da importância da educação como processo ne-
cessário ao desenvolvimento das organizações governamentais 
em que os servidores públicos são o ponto principal para a 
transformação dos serviços prestados aos cidadãos, pois eles 
devem estar motivados a aprender sempre, valorizando e re-
conhecendo a educação como um processo contínuo.

Desse modo, os servidores podem responder aos desafios 
impostos pela sociedade moderna, com informações cada vez 
mais rápidas e precisas diante das influências das redes sociais, 
principalmente pelo avanço das ferramentas digitais, novas 
tecnologias no serviço público, podendo indicar soluções e 
melhorias para os serviços prestados a toda a comunidade, o 
que pode impactar positivamente na imagem do serviço público 
e do próprio servidor.

Como servidora de uma instituição de ensino supe-
rior pública baiana, senti a necessidade de investigar sobre o 
tema, até porque está em sinergia com as minhas experiên-
cias e caminhada profissional, condição que me deu suporte 
para dialogar com os participantes da pesquisa, cotejar com 
as referências adotadas para a fundamentação teórica como 
Meister (1999), Eboli (2014), Freire (1996) e outros estudiosos 
que abordam a EC, além de apresentar familiaridade com os 
documentos oficiais que auxiliaram na construção da pesquisa 
intitulada “Educação Corporativa: possibilidades de aprendiza-
gens colaborativas”. A pesquisa foi desenvolvida para responder 
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ao seguinte problema: como se dá a contribuição da forma-
ção continuada desenvolvida na UESC na atuação/formação 
profissional dos analistas universitários que ingressaram na 
instituição via concurso público a partir de 2011?

Sendo o objetivo geral de pesquisa analisar a formação 
continuada dos analistas universitários no âmbito da UESC que 
ingressaram na instituição a partir de 2011.

Também acrescentamos à pesquisa os seguintes objetivos 
específicos:

• traçar o perfil dos analistas universitários que atuam 
na UESC;

• conhecer a metodologia desenvolvida na formação 
continuada oferecida aos analistas universitários;

• entender os efeitos dos cursos oferecidos pela UESC 
por meio dos depoimentos dos analistas universitários;

• verificar a prática da Instrutoria Interna na formação 
continuada da UESC.

Como Produto Educacional, foi realizado um Seminário 
Interno on-line através da ferramenta do Google Meet, no sen-
tido de divulgar os resultados da pesquisa aos analistas uni-
versitários e à administração superior da UESC. (APÊNDICE A)

Também nesse evento, trouxemos convidados para uma 
mesa redonda, inclusive o pró-reitor de pesquisa da UESC, no 
sentido de discutirmos suas políticas internas como também de-
senvolver um brainstorming com os participantes. Ficou evidente, 
neste seminário, que os analistas universitários desejam o acesso 
permanente aos cursos de formação continuada e aos progra-
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mas de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado).
O prezado leitor vai encontrar a seguinte estrutura nes-

se livro:
• Capítulo I — Educação Corporativa: tratará da implan-

tação e da trajetória da EC e seu desenvolvimento, 
primeiro pelas empresas brasileiras, como universi-
dades corporativas e, posteriormente, pelos órgãos 
públicos, tornando-se realidade como uma ferramen-
ta formativa eficiente nas universidades.

• Capítulo II — apresentamos o desenvolvimento da 
EC na universidade pública, as políticas estaduais e 
da própria instituição na garantia da educação per-
manente destinada aos servidores, especificamente 
aos analistas universitários.

• Capítulo III — estruturamos a metodologia utilizada 
na pesquisa e todos os procedimentos adotados na 
coleta das informações que subsidiaram a análise dos 
dados, além de descrever sobre os sujeitos e o lócus 
do estudo.

• Capítulo IV — apresenta os procedimentos da própria 
investigação.

• Capítulo V — apresentará os resultados e discussões 
da análise dos dados da pesquisa e as considerações 
finais. Nele será exposta a proposição do produto 
educacional que entrará no bojo da pesquisa como 
os resultados (APÊNDICE A) do seminário interno 
on-line, realizado via Google Meet.
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prefácio

Após diversas mudanças no conceito e na prática da 
gestão de pessoas, as empresas, tanto públicas como priva-
das, incorporaram a Educação Corporativa como estratégia 
de melhoria do ambiente empresarial. Esta melhoria pode ser 
trabalhada por diversas abordagens, desde a saúde laboral, in-
tegração entre setores ou ações sociais no entorno da empresa, 
até a programação da ascensão profissional.

Uma universidade é composta por segmentos que se 
complementam em função e no tempo. Há um público de curta 
duração — o corpo discente — e há um público de longa dura-
ção — os funcionários. As funções executadas por este corpo 
de funcionários são as mais diversas possíveis, sendo exerci-
das por um quadro técnico e um quadro docente. A Educação 
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Corporativa implantada na universidade deve atender a este 
público de longa duração. Uma universidade deve planejar o 
que espera e como proporcionará a ascensão profissional do 
seu quadro de funcionários, como irá melhorar sua qualidade 
de vida, não só no ambiente de trabalho, mas em sua pleni-
tude e como se integrará os segmentos, para que todos se 
reconheçam e compreendam a dimensão que é ser parte de 
uma universidade.

A Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) tem em seu 
organograma a Coordenação de Desenvolvimento em Recursos 
Humanos (CDRH), órgão que assessora a pró-reitoria de Ad-
ministração e Finanças (PROAD) na implementação da política 
de gestão de pessoas da universidade. Uma de suas principais 
funções é de planejar e desenvolver estratégias para o desen-
volvimento dos servidores do quadro técnico da UESC. É neste 
setor que a autora do livro aqui apresentado atua há mais de 
uma década, exercendo função de analista universitária.

O livro apresenta uma análise interdisciplinar sobre o 
status atual da carreira de analista na UESC, desde a parte 
jurídica até como os integrantes da carreira de analista se en-
tendem como profissionais, o que almejam e como percebem o 
ambiente de trabalho. Este material só pode ser realizado com 
a profundidade merecida devido à excelência profissional de 
sua autora, desde sua base de graduação (a Pedagogia), até sua 
formação em nível de pós-graduação, no mestrado profissional 
em Educação, ambos na UESC.
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Este livro é o produto final de seu mestrado, o que mos-
tra que a contínua formação educacional é necessária para o 
entendimento de uma situação e que a incorporação de novos 
conhecimentos possibilitou o embasamento para sugerir as 
mais eficientes formas de adequação para a melhoria do de-
sempenho dos analistas universitários na UESC e no estado 
da Bahia.

Entender o processo desta avaliação, através da leitura 
desde livro, é aprender como se implanta uma nova abordagem 
na Educação Coorporativa.

Prof. Dr. Alexandre Schiavetti 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
da Universidade Estadual de Santa Cruz
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“Há um tempo em que é preciso 
abandonar as roupas usadas, que 
já têm a forma do nosso corpo, e 
esquecer os nossos caminhos que 
nos levam sempre aos mesmos 
lugares. É o tempo da travessia: 
e, se não ousarmos fazê-la, tere-
mos ficado, para sempre, à mar-
gem de nós mesmos.”

Fernando Teixeira de Andrade

capítulo I
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EDUCAÇÃO 
CORPORATIVA

capítulo I

Os recursos humanos de qualquer organização, seja ela 
pública ou privada, tem como uma de suas prioridades o estí-
mulo à educação continuada dos colaboradores visando pro-
mover o seu desenvolvimento.

O movimento conhecido como Educação Corporativa 
(EC) vem ganhando espaço desde os anos de 1980, no Brasil, 
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em sintonia com o que foi desenvolvido nos Estados Unidos, 
também na década de 1980, na tentativa de tornar as organi-
zações mais competitivas de forma mais rápida e eficiente.

Assim, segundo Meister:

As empresas mais bem-sucedidas, ao invés 
de esperar que as escolas tornem seus cur-
rículos mais relevantes para a realidade em-
presarial, resolveram percorrer o caminho 
inverso e trouxeram a escola para dentro da 
empresa. Abandonaram o paradigma de que 
a educação seria um capítulo da responsabi-
lidade social da empresa e passaram de forma 
muito pragmática a entender que o diferen-
cial decisivo de competitividade reside no 
nível de capacitação em todos os níveis de 
seus funcionários, fornecedores principais, 
clientes e até mesmo membros da comuni-
dade onde atuam. (MEISTER, 1999, p. 15)

Sendo assim, a EC tornou-se muito mais que uma ten-
dência ou modismo no meio empresarial — vem se efetivando 
como uma prática capaz de promover a formação continuada 
dos trabalhadores, indo além de espaços físicos, pois, nesse 
novo modelo, a educação acontece em todos os espaços fí-
sicos ou virtuais, em todos os momentos da vida funcional, 
possibilitando ações educativas desde o ingresso na empresa 
até a preparação para a aposentadoria. Além disso, o desen-
volvimento do estudo tem foco voltado para os interesses da 
organização.

Nesse sentido, Eboli (2014) corrobora com a tendência 
da EC quando afirma:
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Sem dúvida, todo esse movimento refle-
te a relevância que EC adquiriu na gestão 
empresarial, sendo desnecessário afirmar 
que não se trata apenas de mais um modis-
mo na área administrativa, tendo evoluído 
para uma real consciência da importância 
da educação como condição para a compe-
titividade. Também é inquestionável o ama-
durecimento do ponto de vista conceitual 
e de reflexão, e o crescimento de produção 
própria nacional sobre esse tipo de conhe-
cimento. (EBOLI, 2014, p. 15)

Diferentemente do setor privado, as organizações públi-
cas necessitam rever seus processos de gestão de pessoas para 
acompanhar a dinamicidade que envolve a sociedade contem-
porânea para avançar em sua organização e no processo for-
mativo do corpo funcional, de modo a promover eficiência em 
seus processos no atendimento ao público interno e externo.

A EC vem se consolidando como atividade de formação 
e desenvolvimento organizacional, apresentando uma filosofia 
de aprendizagem personalizada e alinhada com a missão, a 
visão e os valores da organização. Tal consolidação é também 
sustentada pela Constituição Federal Brasileira de 1988 (Art. 39) 
que estabelece: “os entes federados devem manter escolas de 
governo visando o aperfeiçoamento dos servidores públicos”.

O fato é: com o advento da globalização e das tecno-
logias, as mudanças culturais e o desenvolvimento de novos 
conhecimentos provocaram nas organizações a necessidade de 
processos educacionais que interferem rapidamente na orga-
nização do trabalho e no desenvolvimento dos indivíduos, re-
querendo deles novas formas de dominar novas competências 
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e habilidades que os auxiliem proativamente nas situações no 
ambiente de trabalho.

Portanto, a preocupação com a excelência organizacional 
no setor público estimula gestores e servidores a buscarem o 
desenvolvimento de competências que atendam a resultados 
esperados pela sociedade em geral.

Na abordagem voltada para o aprendizado contínuo dos 
trabalhadores (que é o caso desta pesquisa), usaremos a ter-
minologia “servidores públicos”, pois o foco será destinado 
à área pública estadual na Bahia, cujos organismos públicos 
também vêm passando por processos de transformações em 
sua forma de pensar, elaborar e executar os programas de 
formação, consequentemente influenciando na concepção 
de gestão de pessoas, com a ampliação e efetivação das ações 
educativas por meio de políticas públicas, como a criação da 
Universidade Corporativa do Serviço Público, Lei de Instrutoria 
Interna, Decretos de Promoção e Progressão nas Carreiras e 
as Instruções Normativas e Resoluções que são editadas no 
âmbito de cada órgão e autarquia governamental para legitimar 
os princípios da EC.

A EC no serviço público baiano marca uma nova era na 
formação continuada destinada aos servidores, instala uma 
mentalidade da importância da educação para melhorar as 
rotinas nos órgãos governamentais, com valorização do capital 
intelectual dos envolvidos e, consequentemente, com o reco-
nhecimento das suas potencialidades, tanto como aprendizes 
quanto no papel de instrutores internos, diferentemente do 
período em que se ministrava o Treinamento e Desenvolvimen-
to (T&D), em que os cursos eram ministrados por empresas 
terceirizadas, sem uma continuidade das formações.
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A implantação da EC na esfera pública estadual signifi-
ca uma nova forma de perceber e conceber os programas de 
formação continuada que contemplem as potencialidades dos 
servidores, indo além dos aspectos cognitivos, trabalhando 
neles sentimentos de pertencimento organizacional com a im-
plantação de uma cultura de aprendizagem permanente, visan-
do a autonomia e que o servidor seja também responsável pela 
sua própria formação e disseminação das informações obtidas 
com as formações, criando uma rede de educação que estimule 
a cooperação entre os envolvidos a partir das diretrizes da 
Universidade e as condições por ela ofertada aos servidores.

Exige-se cada vez mais das pessoas, em 
todos os níveis hierárquicos, uma postura 
voltada ao autodesenvolvimento e à apren-
dizagem contínua. Para criar esse perfil, as 
empresas precisarão implantar sistemas 
educacionais que privilegiem o desenvolvi-
mento de atitudes, posturas e habilidades, 
e não apenas aquisição de conhecimentos 
técnicos e instrumental. (EBOLI, 2004, p. 37)

O investimento das organizações públicas em formação 
continuada com diversificados recursos pedagógicos e novas 
metodologias de ensino estimula uma atmosfera de educação 
colaborativa entre os envolvidos, cujos saberes passam a ser 
compartilhados e multiplicados entre os participantes.

Freire (1996) destaca que ensinar exige compreender 
que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Desta 
forma, o conhecimento ultrapassa os padrões predefinidos 
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de educação, acontecendo nos espaços de trabalho, com uma 
reflexão voltada para a construção dos aspectos sociais e for-
mação de consciência individual e coletiva dos trabalhadores.

A EC pode trazer perspectivas inovadoras quando propõe 
oferecer atividades distintas com conteúdos múltiplos, trans-
pondo os limites de práticas educativas tradicionais, oportuni-
zando desde alfabetização, cursos supletivos e preparatórios 
para o Enem, atividades de qualidade de vida, saúde e seguran-
ça, gestão, oratória, legislação, redação, educação financeira, 
guia vidente, brigadista, primeiros socorros, cursos de inclusão, 
entre outros, com carga horária de longa ou curta duração, 
presencial ou EaD, mas todos de natureza teórico-prática.

Partindo dessa necessidade de compreender a proposta 
e a dinamicidade da EC e como contribui na rotina profissio-
nal dos servidores, torna-se pertinente este estudo que visa 
analisar o desenvolvimento da EC no serviço público estadual 
da Bahia, especificamente em uma universidade.

O estudo ajudará compreender também o desenvolvi-
mento das políticas públicas voltadas ao aprimoramento das 
estratégias educativas propostas para disseminação dos co-
nhecimentos construídos na prática da Instrutoria Interna,1 
como uma rede de colaboração de aprendizagem entre órgãos, 
onde os cursos são ministrados pelos próprios servidores ou 
colaboradores, o que permite diminuir os custos, já que os 
recursos financeiros são cada vez mais escassos e as novas 
demandas são muitas para a modernização da universidade. 
Este estudo também trará informações importantes acerca da 

1  Instrutoria Interna é o exercício da docência eventual desempenhada pelos servidores do 
poder  executivo, segundo a Lei 10.851, de 10 de dezembro de 2007 (BAHIA, 2007).
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prática da Instrutoria Interna realizada nas formações conti-
nuadas dos servidores da UESC.

A Instrutoria Interna é uma política pública que visa pro-
porcionar uma aprendizagem colaborativa entre órgãos esta-
duais, ao mesmo tempo possibilitar a troca de experiências 
entre os profissionais com ênfase no diálogo e nas interações 
sociais, utilizando o capital intelectual2 dos próprios servidores.

Também se constitui como propósito da pesquisa com-
preender a importância e o avanço das políticas públicas vol-
tadas para a implantação e garantia do acesso do servidor aos 
programas de formação, tanto como aprendiz e, em alguns 
momentos, como instrutor, uma vez que a própria legislação 
reconhece o servidor público como agente de transformação 
para um serviço de maior qualidade, pois ele vive e compreende 
as especificidades do caráter público.

A formação continuada torna-se um investimento essen-
cial para promover a qualificação profissional dos servidores, 
independentemente da área de ocupação ou grau de instrução 
deles. O impacto dessa política vai além da melhoria do de-
sempenho das tarefas no dia a dia ou da simples aquisição de 
conhecimento técnico e operacional, contribuindo de maneira 
significativa para que o servidor desenvolva uma visão global 
da própria realidade de que é partícipe.

Uma vez que a sociedade contemporânea está marcada 
pelas constantes transformações, principalmente no mercado 

2  Capital Intelectual, segundo Avaz et al. (apud Sharabati et al., 2010), representa a 
riqueza de ideais e a habilidade de inovar que determinarão o futuro de uma organi-
zação. Disponível em: http://navus.sc.senac.br/index.php/navus/article/viewFi-
le/253/220. Acesso em: 7 abr. 2020.
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de trabalho, a atualização dos conhecimentos torna-se uma 
exigência para que as pessoas se mantenham competitivas e 
preparadas para os desafios impostos pelas empresas (EBOLI, 
2014), sejam elas públicas ou privadas, impulsionadas cada vez 
mais pelas inovações tecnológicas.

Nesse contexto, a educação voltada para o ambiente de 
trabalho passa por mudanças significativas e necessárias, dei-
xando no passado o simples mecanicismo pedagógico, opor-
tunizando uma educação muito mais relevante, reflexiva e 
democrática, pois envolve a todos, desde estagiários até os 
cargos da alta gestão. Desse modo, o educando se coloca como 
protagonista, participando intensamente do seu desempenho 
educativo, cujos saberes e experiências de vida são valorizados. 
(FREIRE, 1996)

Tendo em vista o cenário nacional de crise econômica, 
de pandemia da COVID-19, em que recursos financeiros estão 
restritos, principalmente os investimentos para promover for-
mação continuada em órgãos públicos como nas universidades 
por causa dos cortes no orçamento das instituições, tudo isso 
transforma-se em desafio para os setores de desenvolvimento 
do pessoal que busca no seu próprio corpo funcional instruto-
res internos para realização das ações educativas de interesse 
dos órgãos públicos. (BAHIA, 2015)

Portanto, a realidade da formação continuada na esfera 
pública baiana, sob os pressupostos de uma educação que for-
ma ao invés de simplesmente treinar, garante aos seus servi-
dores o acesso e a permanência a programas de formação con-
tinuada através de cursos de curta e longa duração e também 
estimula a continuidade de seus estudos acadêmicos, através 
das vagas institucionais para os cursos de especialização, mes-
trado e doutorado. Isso se mantém mesmo com uma crise fiscal 
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e financeira3 que impõe contingências e cortes ao orçamento 
das universidades e principalmente afeta os investimentos na 
EC. Sendo assim, este estudo apresenta-se como um objeto 
de pesquisa importante, não apenas de um ponto de vista 
educacional, mas sobretudo do ponto de vista de uma política 
pública prevista em documentos oficiais, de âmbito interno e 
externo, quase sempre tratada com indiferença ou realizada 
com uma perspectiva técnica sem uma continuidade.

Pensamos, portanto, que a relevância desta pesquisa é 
mostrar a importância da EC na modernização e desenvolvi-
mento das atividades realizadas em uma universidade pública 
baiana na perspectiva que ela venha contribuir com a adminis-
tração superior da universidade para a elaboração de políticas 
voltadas à EC do quadro técnico administrativo, melhorando a 
qualidade de seus serviços, cumprindo com eficiência e eficá-
cia sua função social, já que os benefícios totais da educação 
para os indivíduos e para a sociedade ultrapassam as medidas 
puramente econômicas.

Este capítulo visa apresentar uma breve trajetória da EC, 
desde a sua implantação nos Estados Unidos até sua efetivação 
no Brasil, o que permitiu oportunizar uma nova mentalida-

3 Crise fiscal: “A literatura toma a crise fiscal como um conceito derivado do conceito de 
crise financeira do sistema capitalista, compreendida pelas dificuldades dos agentes finan-
ciarem suas posições devedoras” (ALBUQUERQUE, 2015, p. 42). Crise financeira: “Cada 
crise financeira marca o fim de um ciclo de crescimento econômico e endividamento. No 
capitalismo moderno, que conta com sistemas financeiros sofisticados e onde os investi-
mentos que alicerçam o crescimento assumem proporções crescentes, diante dos desafios 
da concorrência em escala internacional, não há crescimento econômico sem aumento 
do endividamento”. (HERMANN, 2009, p. 138) Disponível em:http://www.fecilcam.br/nu-
pem/anais_v_epct/PDF/ciencias_sociais/12_JUNIOR_SANTOS_FERREIRA.pdf. Acesso em 
24 set. 2020.
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de para o ambiente corporativo brasileiro sobre a formação 
continuada dos funcionários, relacionando desenvolvimento 
profissional, sucesso da organização e a valorização dessa in-
teração com investimentos cada vez maiores na EC.

Trataremos também neste capítulo sobre a introdução 
da educação e de uma nova forma de ensinar nos espaços 
das empresas e órgãos públicos que foram influenciados pelas 
Universidades Corporativas (UCs), cuja aprendizagem acontece 
em todos os momentos, lugares e por todos os envolvidos.

1.1  Trajetória, fundamentos e a universidade 
      corporativa

A gestão dos recursos humanos vem evoluindo conforme 
se desenvolvem as teorias organizacionais e com elas as diver-
sas concepções das políticas de relações de trabalho.

Antes de retratarmos a trajetória e os fundamentos sobre 
a UC, precisamos entender o seu conceito. O que é a Univer-
sidade Corporativa? Também chamada de Universidade Em-
presarial ou UC, constitui uma vertente do que chamamos de 
Pedagogia Empresarial — uma grande tendência na gestão de 
Recursos Humanos. Segundo Eboli (2004, p. 48), a UC “é um 
sistema de desenvolvimento de pessoas pautado pela gestão de 
pessoas por competências”, evidenciando-se como uma mu-
dança significativa em relação ao ultrapassado centro de T&D.

A EC já era uma realidade nos Estados Unidos desde 1945, 
quando a General Eletric de Crotoville, em New Jersey, fun-
dou o Instituto General Motors, “com o objetivo de oferecer 
graduação em Engenharia para seus executivos, despontando 
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como referencial em EC, mesmo limitando o acesso aos dire-
tores e empregados da classe A”. (TARAPANOFF, 2004, p. 17)

Com o passar dos anos e o cenário mais desafiador devido 
a um mundo globalizado e tecnológico, as empresas começa-
ram a repensar suas estratégias, seus treinamentos e sua gestão 
de pessoas. Tornava-se necessário reformular a formação dos 
colaboradores em todos os níveis, desde a alta cúpula até a 
linha de produção, com foco em processos metodológicos mais 
significativos de aprendizagem que despertassem o sujeito, se 
refletissem na sua autoformação (contribuindo ativamente nas 
resoluções de problemas) e fossem capazes de desenvolver 
competências necessárias e a competitividade empresarial.

Em razão disso, proliferaram as UCs nos Estados Unidos e 
na Europa, com uma proposta de formação que se diferenciava 
do treinamento tradicional, que tinha como característica a 
atuação para resolução pontual de uma formação, sem conti-
nuidade, sem uma consciência crítica, ofertado pelas áreas de 
recursos humanos das empresas. A proposta da UC seria algo 
mais completo, com uma continuidade das atividades voltadas 
para a integralidade do ser humano, refletindo em mudanças 
dos envolvidos, assim como é colocado por Banov.

A educação corporativa tem como objeti-
vo preparar as pessoas para atenderem as 
necessidades da empresa. É uma espécie 
de núcleo de formação e aperfeiçoamen-
to criado em decorrência da velocidade 
das mudanças e num momento em que a 
educação formal perde a qualidade e não 
consegue qualificar os alunos para atender 
as demandas do mercado. Ela é diferente 
da educação tradicional, que forma pessoas 
para o mercado geral (BANOV, 2013, p. 98).



50

Nessa perspectiva, compreendemos que a aprendizagem 
se desenvolve em todos os ambientes, seja uma escola ou uma 
organização governamental, sendo capaz de promover o de-
senvolvimento de competências e habilidades que ultrapassam 
o mecanicismo no funcionário, que era a formação que não se 
preocupava em desenvolver um pensamento reflexivo, autôno-
mo nas pessoas; a EC vem contribuindo para uma nova visão 
de mundo que possa superar o senso comum.

Para Banov (2013, p. 93), o conhecimento torna-se um 
grande aliado organizacional, pois “para atender às exigências 
do mundo atual em que as mudanças são muito rápidas, as 
empresas se transformam em organizações de aprendizagem”. 
Elas perceberam que o capital intelectual dos seus funcionários 
é um fator de diferencial competitivo em um mercado cada 
vez mais criterioso e exigente.

Com essa compreensão acerca do propósito do processo 
de ensino e aprendizagem é que a EC desenvolve diversas ações 
de formação continuada voltadas para o mundo do trabalho, 
mas considerando a necessidade de ações de qualificação em 
todos os segmentos e hierarquias da empresa, envolvendo to-
dos os atores. Diante disso, Eboli argumenta que a “[...] edu-
cação é um instrumento necessário à mudanças crescentes e 
de desenvolvimento do país. Se por um lado é inquestionável 
sua importância, por outro o investimento na qualificação e 
educação da força de trabalho é um dos maiores obstáculos 
encontrados para o progresso”. (EBOLI, 2014, p. 16)

Nessa perspectiva, a EC através das UCs inova quando 
ultrapassa o antigo modelo de treinamento e desenvolvimento 
(T&D) que visava apenas treinar para execução de tarefas, de 
maneira pontual, sem provocar mudanças nos comportamen-
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tos dos envolvidos. A EC vai além quando prioriza o desen-
volvimento de pessoas de forma que essa educação produza 
conhecimentos que ultrapassem os aspectos organizacionais, 
refletindo-se, no contexto público, positivamente no atendi-
mento e serviços prestados à sociedade.

A implantação das UCs no ambiente organizacional vem 
contribuir com aspectos importantes na gestão do capital in-
telectual, uma vez que introduz, por meio de seus princípios 
e fundamentos, uma forma moderna de promover educação. 
Essa mudança foi definida por Meister (2005, p. 29) como “um 
guarda-chuva estratégico para desenvolver e educar funcio-
nários, clientes, fornecedores e comunidade, a fim de cumprir 
as estratégias empresariais da organização”.

Convém ressaltar que, ao contrário dos cursos das UCs 
voltados para a formação de pessoas para o mundo empresarial, 
a formação do servidor público precisa ser embasada nos prin-
cípios fundamentais da gestão pública, quais sejam: legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (BRASIL, 
1988). Esses princípios tornam a gestão pública peculiar e a UC 
deverá estar capacitada para formar seus interessados com 
foco direcionado na aprendizagem que coadunará com a cultu-
ra e o clima da organização pública. Ademais, as UCs possuem 
liberdade para utilizar metodologias ativas sem estar presas à 
legislação universitária dos tempos e espaços, podendo ser-
vir-se da modalidade de ensino a distância e das metodologias 
da sala de aula invertida, estudos de caso, etc.

Nosso pensamento é corroborado por Meister (2005) 
que relaciona as diferenças entre as ações de um Departamento 
de Treinamento e as da Universidade Corporativa, conforme 
Figura 1 a seguir.
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Figura 1 — Compreendendo as diferenças entre T&D e UC.

Fonte: Meister (2005, p. 23)

Percebemos na Figura 1 que existem grandes diferenças 
entre T&D e UC, a começar pelo seu propósito: nas UCs, de-
senvolvem-se atividades estratégicas, visando a aprendizagem 
de toda a organização de forma permanente, contínua, com 
investimento em novas tecnologias. Já no T&D, o foco é no 
desenvolvimento do indivíduo, as capacitações são voltadas 
para o público interno e geralmente utilizam consultoria ex-
terna para sua formação.

Para estruturar essa proposta de trazer a escola para 
dentro das empresas, são criadas as UCs, inicialmente criadas 
no exterior e, na década de 1990, implantadas as primeiras no 
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Brasil através das empresas multinacionais. Em 1982, foi fun-
dada a primeira Universidade Corporativa, do Grupo ACCOR4, 
pelo consultor Hugo Nisebaum, proprietário da empresa HN 
Educação e Performance, com a finalidade de se diferenciar 
das instituições acadêmicas, pois seu escopo consiste em pro-
gramas presenciais ou a distância com o intuito de promover 
educação em variados aspectos e com a ideia diferenciada.

Não se trata de treinamento empresarial ou 
qualificação da mão de obra. Dentro desse 
contexto, a educação corporativa está re-
lacionada a uma nova maneira de pensar, 
trabalhar, estimulando uma visão de apren-
dizagem contínua, fixando metas para a 
organização, agregando valor de negócio. 
(ESTEVES; MEIRIÑO, 2015, p. 4)

Dependendo da empresa, essas ações podem ser dispo-
nibilizadas também para a comunidade em geral, permitindo 
promover uma cultura que intensifica a importância do conhe-
cimento como algo contínuo e necessário. Para Freire (1996), 
transformar a experiência educativa em puro treinamento é 
amesquinhar o exercício educativo, uma vez que a discussão 
sobre o ato de aprender é, justamente, fazer pensar que não 
tenha limites e padrões impostos.

4 A ACCOR é um grupo mundial que atua em diversos segmentos distintos e complementa-
res: hotelaria e serviços às empresas são os dois eixos de negócio. No Brasil, opera com as 
marcas hoteleiras Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis e Formule. O principal objetivo do Grupo 
ACCOR é oferecer um produto de qualidade com preço acessível por meio de seus 47 
hotéis. Disponível em: https://all.accor.com/help/the-accorhotels-group/what-are-our-two-
-core-business-activities/index.pt-br.shtml. Acesso em: 8 ago. 2020
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Nessa mesma direção, Delors (2005) coloca como desa-
fio reconhecer e potencializar a educação informal e formal 
como formas de combater a exclusão e o insucesso escolar e, 
consequentemente, possibilitar as oportunidades de capaci-
tação que consigam manter as pessoas atualizadas diante da 
especialização das atividades e das inovações tecnológicas no 
ambiente, marcas do atual contexto histórico.

Para maior compreensão acerca da dimensão da EC, fo-
ram adicionados a sua concepção sete princípios para um sen-
tido mais amplo de aprendizagem (EBOLI, 2014, p. 20). São eles:

a) Competitividade — reconhecer a educação como 
estratégia para desenvolver o capital intelectual 
dos participantes;

b) Perpetuidade — perceber que a educação é uma 
importante herança cultural;

c) Conectividade — contribuir para a construção so-
cial do conhecimento por meio das relações inter-
nas e externas ao ambiente de trabalho;

d) Disponibilidade — reservar recursos para as ações 
da aprendizagem, independentemente do espaço, 
tempo e lugar;

e) Cidadania — incorporação de sentimentos, valores 
nas capacitações que estimulem a prática da cida-
dania e o desenvolvimento social;

f) Parceria — educação por meio de uma estrutura 
de auxílio e  compartilhamento;
• Parcerias internas — envolvimento de todos com 
a EC para o desenvolvimento da aprendizagem;
• Parcerias externas — parcerias com o propósito 
de troca de aprendizagens e convivências;
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g) Efetividade — educação como processo contínuo, 
permanente e estratégico.

1.2  A formação continuada no serviço público
       baiano

Existem diferenças entre a EC desenvolvida nas empresas 
privadas e a praticada nos órgãos públicos, a começar pelo in-
vestimento financeiro que é bastante restrito na esfera pública 
e fortemente limitado pelos frequentes decretos de5 contin-
genciamento de despesas editados pelo Governo do Estado 
da Bahia, por exemplo. As práticas de EC, no contexto público, 
foco desta pesquisa, têm buscado nas parcerias entre órgãos 
públicos e na Instrutoria Interna formas cooperativas de educar 
sem onerar o orçamento. Para Ramos (2009, p. 1), “o Estado 
tem se defrontado, portanto, com a necessidade premente de 
responder a esse quadro de complexidade e dinamicidade, em 
uma situação de recursos cada vez mais escassos”.

O foco da EC no setor público é oferecer à sociedade 
serviços com qualidade e zelo, respaldados na aprendizagem 
do servidor, tornando-o cada vez mais preparado profissional-
mente para se adaptar às mudanças dentro de um ambiente 
acadêmico, capaz de proporcionar soluções criativas às novas 

5 Documento que estabelece medidas para a gestão de despesas e controle dos gastos de 
custeio de pessoal. O contingenciamento teve início em 9 de fevereiro de 2011 por meio 
do Decreto n° 12.583/11, sendo editado nos anos de 2013, 2014 e 2015. O atual Decreto 
é de 16 de novembro de 2015, Decreto n° 16.417/15. Disponível em: http://www2.uesb.
br/proreitorias/asplan/wp-content/uploads/Decreto_15924_06Fev2015.pdf. Acesso em: 
23 set. 2020.
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exigências institucionais influenciadas por políticas nacionais 
e internacionais. (BAHIA, 2014)

Para Rebouças (2014), a formação continuada também é 
uma forma de valorização do servidor, objetivando reconhecer 
suas capacidades intelectuais e experiências profissionais, tudo 
isso somado a um processo pedagógico que tem sua centra-
lidade na integralidade do ser humano. Por isso, as relações 
interpessoais também se tornam imprescindíveis, contem-
pladas nos programas de formação continuada desenvolvidos 
pela UESC.

A educação nunca é neutra como é colocado sabiamente 
por Freire (1996), com a formação não é diferente, pois ela traz 
uma intencionalidade, um propósito. Sendo assim, o trabalho 
educativo desenvolvido nas corporações, segundo o guia para 
mediadores de aprendizagem (REBOUÇAS, 2014, p. 38), deverá 
se pautar em três estudiosos: Paulo Freire, Jean Piaget e Lev 
Vygotsky. Eles dão sustentabilidade teórica à proposta da EC 
em toda rede, que está baseada nos princípios elencados a 
seguir como fundamento para mediação pedagógica:

1. Compromisso: melhoria da organização institucional 
e dos serviços na área pública;

2. Participação: a pessoa é o ser responsável por sua 
própria aprendizagem;

3. Cooperação: no processo de capacitação, todos têm 
algo para contribuir e compartilhar;

4. Ação + reflexão = conhecimento: repensar sobre a 
realidade para mudar a experimentação em apren-
dizagem;

5. Instrumentalidade: a aprendizagem individual deve 
promover transformação organizacional;
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6. Processualidade: é valorizar o conhecimento já cons-
truído com experiências anteriormente;

7. Criatividade: mudar para promover melhorias sem 
receios, ousar experimentando novas práticas;

8. Totalidade: perceber a totalidade da capacitação que 
está inserido;

9. Criticidade: possibilitar a construção do senso crítico 
dos participantes;

10. Flexibilidade: é reconhecer a possibilidade de mudar 
sempre.

Pensando em novas formas de ensinar e aprender em 
um ambiente corporativo, voltado para os espaços de trabalho 
do poder executivo da Bahia, foi instituída a Lei 10.851 (BAHIA, 
2007) — Lei de Instrutoria Interna. A Instrutoria é considerada 
a docência eventual voltada para o desempenho e qualificação 
dos servidores públicos no ambiente de trabalho, que tem como 
base a Constituição Federal, Art. 39. (BRASIL, 1988).

A Instrutoria Interna foi implantada como política pública 
na área da gestão para compartilhamento do conhecimento. 
Ela visa fortalecer e profissionalizar os processos destinados 
à educação continuada dos servidores, tendo como propósito 
consolidar uma política de EC, tendo em vista:

A estruturação dos planos de capacitação de maneira 
integrada com toda a rede de EC no serviço público baiano;

A valorização do servidor, reconhecendo seu conheci-
mento técnico;

A padronização de uma proposta pedagógica e prepara-
ção permanente do quadro dos instrutores. (BAHIA, 2014, p. 129)
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Para se tornar instrutor interno, o servidor terá que pas-
sar por um curso de formação e ser certificado pela Universidade 
Corporativa do Serviço Público do Estado da Bahia (UCS/ Saeb).

“[...] processo de formação em sua versão 
inicial e obrigatoriamente a participação do 
Curso Básico de Instrutores Internos, deu a 
formação um caráter de um programa re-
gular e possibilitou o intercâmbio com os 
instrutores de diversas secretarias partici-
pantes da formação” (RAMOS, 2009, p. 5).

O instrutor interno, com a proposta de uma formação 
crítica e reflexiva construída por meio do diálogo, troca expe-
riências com os participantes dos cursos e isso permite uma 
mudança de comportamento por meio da aprendizagem con-
tinuada. Segundo Freire (1996, p. 38), a “prática docente crítica 
implicante do pensar certo, envolve o movimento dialético 
entre o fazer e o pensar sobre o fazer”.

Independentemente da formação ou nível de escolarida-
de, a Instrutoria atende as mais variadas necessidades educa-
cionais das organizações, ofertando cursos em diversas áreas 
do conhecimento — tais como Língua Portuguesa, Informática, 
Segurança do Trabalho, Atendimento ao Público, Secretariado 
—, o que permite aos participantes adquirir uma gama de pos-
sibilidades de conhecimentos. Para ministrar esses e outros 
cursos, é verificada a experiência do servidor enquanto instru-
tor interno/colaborador, seus conhecimentos nas temáticas, a 
formação acadêmica específica, o domínio do tema e exigido o 
curso Básico de Instrutoria Interna oferecido pela UCS.

Visando a construção de um novo modelo de educação 
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para o mundo do trabalho, mas sem perder o foco da integra-
lidade do ser humano e suas singularidades, a comunicação 
é uma forte ferramenta nesse processo democrático de edu-
cação. Nesse sentido, o feedback é o meio de proporcionar 
mudanças no indivíduo, grupos ou corporações. Esse modo 
de comunicação que envolve, sobretudo, saber ouvir antes de 
responder é adotado nas atividades formativas, envolvendo a 
Instrutoria, visando uma abordagem clara e direta para reso-
lução de conflitos e para o fortalecimento e pertencimento 
dos atores. Para Freire (1996, p. 119), “escutar é obviamente 
algo que vai além da possibilidade auditiva de cada um. [...] 
significa a disponibilidade permanente por parte do sujeito 
que escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do outro, 
às diferenças do outro”.

Muito além da transmissão de conhecimentos ou técnicas 
para a realização das tarefas, a EC desejada com a Instrutoria 
Interna é baseada no diálogo, nas interações com o objetivo 
de um aprendizado respaldado na democracia para que todos 
possam expressar seus pensamentos e questionamentos sem 
nenhuma repressão.

A adoção da proposta interacionista im-
plica o envolvimento ativo do aprendiz, o 
respeito por suas ideias, o reconhecimento 
do caráter construído do conhecimento e 
o reconhecimento do papel da mediação 
pedagógica entre o que o estudante já co-
nhece e o que desafia sua capacidade de 
compreensão, que deve ser exercido pelo 
instrutor por meio da formulação de per-
guntas geradoras. (REBOUÇAS, 2014, p. 27)
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O Quadro 1, a seguir, apresenta as contribuições de Frei-
re, Piaget e Vygotsky para a EC do estado da Bahia.

Quadro 1 — Concepções teórico-educativas que embasam a EC no estado da Bahia 

Fonte: Guia para mediadores de aprendizagem (REBOUÇAS, 2014).

Esses pesquisadores trazem contribuições para a EC de-
senvolvida pelo serviço público baiano por meio de suas teo-
rias acerca do processo de ensino e aprendizagem adotado na 
prática da Instrutoria Interna.

Paulo Freire, com sua teoria baseada na educação dia-
lógica, visava o aumento da consciência crítica dos homens 
sobre sua realidade e consequentemente sobre sua ação nesta 
realidade — no caso, aqui, do servidor. Para Freire, o despertar 
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dessa consciência só será possível através da problematização 
da sua vivência e através da investigação da percepção do in-
divíduo sobre a mesma. (REBOUÇAS, 2014)

Dos três teóricos citados no Quadro 1, Paulo Freire tem 
uma grande relevância na metodologia adotada na formação 
continuada no serviço público baiano, principalmente na UESC, 
uma vez que a educação é destinada a adultos e tem como pro-
posta o desenvolvimento da consciência crítica dos envolvidos.

A tarefa do educador, de acordo com a concepção de-
senvolvida por Freire, é o de problematizar aos participantes 
os conteúdos trabalhados em sala de aula, que os mediatize 
e não simplesmente os apresente finalizados. Dessa forma, a 
problematização vai acontecer por meio da comunicação, com 
situações que envolvam a realidade e experiências do educando, 
assim “[...] Tudo pode ser problematizado”. (FREIRE, 2011, p. 68)

A comunicação torna-se imprescindível para possibilitar 
uma educação que contribua para a organização de um pen-
samento correto da realidade do educando, “[...] Todo ato de 
pensar exige um sujeito que pensa, um objeto pensado, que 
mediatize o primeiro sujeito do segundo e a comunicação en-
tre ambos, que se dá através de signos linguísticos”. (FREIRE, 
2011, p. 86)

Diante do pensamento freiriano é que a Instrutoria Inter-
na é colocada em prática nos órgãos públicos baianos, tendo 
seus pressupostos como base para as formações continuadas 
dos servidores.

Nesse mesmo sentido, Jean Piaget deixa sua colaboração 
quando afirma que a educação pode ser concebida inspirada 
no modelo biológico de trocas entre organismos e ambiente, 
de modo que o crescimento cognitivo se dá por assimilação e 
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acomodação. Nesse aspecto, o indivíduo constrói esquemas de 
assimilação mental para se apropriar da realidade e por meio 
das acomodações acontecem novas formas de assimilação. 
(REBOUÇAS, 2014)

Lev Vygotsky aborda a relação sujeito-objeto do conhe-
cimento, é uma proposta pedagógica que favorece a mediação, 
que consiste na ideia de que o ser humano se constitui na 
interação com o outro, ou seja, “a educação acontece quando 
o processo de aprendizagem é mediado por outra pessoa de 
forma presencial ou a distância intervém na relação entre o 
sujeito que aprende e o meio”. (REBOUÇAS, 2014, p. 15)

No caso da Instrutoria Interna, o mediador é o instru-
tor, formado por meio de fundamentos interacionistas, o que 
implica na sua prática em sala de aula e na sua compreensão 
em relação ao aprendiz. Esse profissional deve ser uma pessoa 
ativa, de ideias independentes que estimule os conhecimentos 
através de desafios.

1.3  A EC da UESC numa perspectiva de formação   
      integral do ser humano.

A palavra holismo vem do grego holon que significa “in-
tegral” — com esse entendimento de amplitude do ser humano 
é que a educação deve ser constituída. Uma perspectiva holís-
tica desenvolve saberes que atendem às necessidades sociais 
latentes como ética, cultura, economia, política e sustentabili-
dade. Tudo isso ganha fundamento em Lino (2007) ao destacar a 
iminência de uma educação em direitos humanos, em ambientes 
formais e não formais, de maneira multifuncional e interdiscipli-
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nar, onde possam ser discutidos todos os temas e a curiosidade 
não deva ser limitada ao espaço físico ou sala de aula.

Nesse sentido, educar para o século XXI significa reco-
nhecer a complexidade do ser humano, atento às necessidades 
desse indivíduo que não é apenas cognitivo ou biológico, mas 
formado através de aspectos variados, como defende Morin: 
“O ser humano é ao mesmo tempo singular e múltiplo” (2000, 
p. 57). E para atender a esse servidor, que tem necessidades 
muito singulares, a EC da UESC diversifica suas atividades vol-
tadas à formação continuada, indo além de cursos voltados 
para as atividades profissionais, mas discutindo temas neces-
sários ao ambiente acadêmico como saúde mental, prevenção 
ao suicídio, assédio moral e sexual, e outros pertinentes para 
a qualidade de vida dos envolvidos.

Diante da necessidade constante de trabalhar essa visão 
holística do servidor, o atendimento à formação integral exige 
um trabalho pedagógico baseado no diálogo, pautado na au-
tonomia e construído através do fortalecimento das relações 
interpessoais — “[...] se na verdade que o gênero humano, cuja 
dialógica cérebro/mente não está encerrada, possui recursos 
criativos e inesgotáveis” (MORIN, 2000, p. 72) —, por isso é im-
portante pensar em uma EC que vá além dos cursos destinados 
apenas para melhorar as rotinas do trabalho, mas que priorize 
também ensinamentos voltados para o desenvolvimento en-
quanto um ser humano de necessidades complexas e múltiplas.

No próximo capítulo, trataremos do percurso teórico-
-metodológico para realização do estudo, apresentando o tipo 
de pesquisa, o lócus, os participantes, os instrumentos de cole-
ta de dados e como será feita a análise das informações obtidas.
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“O importante da educação não 
é formar apenas um mercado de 
trabalho, mas formar também uma 
nação com gente capaz de pensar.”

Jose Arthur Giannotti

capítulo II
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A FORMAÇÃO 
CONTINUADA 
DOS SERVIDORES 
NA UESC

capítulo II
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Produzir e difundir conhecimento científi-
co, reflexivo, dialógico e transformador da 
realidade social, a partir da indissociabili-
dade do ensino, da pesquisa, da extensão, 
do estímulo à inovação, à sustentabilidade 
e ao empreendedorismo e da garantia da 
assistência estudantil, levam à responsa-
bilidade social, à dialeticidade entre o local 
e o global e à complementaridade da ciên-
cia e dos conhecimentos tradicionais, com 
respeito às diversidades, ao pluralismo e ao 
meio ambiente. (UESC, 2015, p. 37)

Neste capítulo, trataremos das mudanças que ocorrem 
na UESC com relação à forma como ela promove a formação 
continuada dos seus servidores, implantando uma cultura de 
aprendizagem colaborativa e regular. Analisaremos sua política 
de gestão intelectual e valorização do quadro técnico-adminis-
trativo (técnicos e analistas universitários) e como reconhece 
e utiliza as competências dos instrutores internos com o ob-
jetivo de fortalecer a missão institucional de “formar sujeitos 
com sentido ético, humanístico e emancipatório na produção 
e difusão do conhecimento, fomentando a excelência profissio-
nal, a cidadania, o desenvolvimento humano, social, econômico 
cultural e técnico científico”. (UESC, 2015, p. 37)

Assim, começaremos por conhecer o percurso e as 
perspectivas traçadas pela UESC.
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 2.1 Percurso e perspectivas.

Como forma de desenvolver e organizar novas maneiras 
de proporcionar a formação continuada de seus servidores no 
ambiente corporativo, foi instituída a Instrutoria Interna pela 
Lei 10.851, de 10 de dezembro de 2007, tendo como base o Art. 
39 da Constituição Federal:

Art. 39, Parágrafo 2° — A União, os Estados e 
o Distrito Federal manterão escolas de go-
verno para a formação e o aperfeiçoamento 
dos servidores públicos, constituindo-se a 
participação nos cursos um dos requisitos 
para a promoção na carreira, facultada, para 
isso, a celebração de convênios ou contratos 
entre os entes federados. (BRASIL, 1988)

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) previa, portanto, 
que os entes federados buscassem formas de desenvolver um 
núcleo homogêneo próprio de competências e habilidades na 
gestão pública como condição sine qua non para a eficiência 
na oferta dos serviços públicos.

Desta forma, seguindo a recomendação constitucional, 
a Instrutoria Interna dessa universidade foi implantada como 
uma política pública desde o ano de 2007, mas só começou 
a ganhar força a partir de 2011 na área da gestão, difusão e 
compartilhamento do conhecimento no sentido de fortalecer 
e profissionalizar os processos destinados à formação conti-
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nuada dos servidores, consolidando uma política de educação 
corporativa, tendo como base estes princípios:

• Estruturação dos planos de capacitação de manei-
ra integrada com toda a rede técnica de educação 
corporativa do serviço baiano;

• Valorização do servidor, reconhecendo seu conhe-
cimento;

• Padronização de uma proposta pedagógica e pre-
paração permanente do quadro dos instrutores. 
(REBOUÇAS, 2014, p. 129)

Para que as atividades formativas no âmbito da EC ocor-
ram, os instrutores internos, que são os servidores técnicos 
administrativos, propõem um plano de formação continuada 
(ANEXOS B, C, D) em que sejam apresentados o tema da forma-
ção, os objetivos, a base teórica, as estratégias metodológicas, 
os recursos didáticos que serão usados e as referências que 
fundamentam a proposta.

Segundo Rebouças (2014), a formação continuada tem 
que propor uma educação crítica e reflexiva, construída por 
meio do diálogo e da troca de experiências entre os partici-
pantes do curso, seguindo as recomendações da Instrutoria 
Interna adotada na esfera pública baiana.

A Instrutoria, no âmbito da política de EC e tendo em 
vista seus princípios, atende as mais variadas necessidades 
educacionais das organizações, envolvendo cursos em diver-
sas áreas como: Tecnologia, Gestão, Inclusão, Línguas (Inglês, 
Francês, Português, Espanhol e Alemão), Segurança e Qualidade 
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de Vida — sistemas usados no ensino superior (Sagres, Sucu-
pira, Sistema Eletrônico de Informações, RH Bahia) e tantos 
outros demandados pelos setores, permitindo aos participantes 
a aquisição de uma gama de possibilidades de conhecimentos, 
habilidades e competências que possibilitam promover mu-
danças favoráveis para o servidor, para a instituição e para a 
equipe de trabalho.

O instrutor interno da UESC, desse modo, torna-se parte 
de uma rede colaborativa de aprendizagem em toda estrutura 
governamental, de acordo com a Lei de Instrutoria Interna n° 
10.851, podendo ministrar formações em toda a esfera públi-
ca do estado da Bahia, recebendo um pró-labore por isso, de 
acordo com sua titulação.

Visando a construção de um novo modelo de educação 
para o mundo do trabalho, mas sem perder o foco na inte-
gralidade do ser humano e suas singularidades, a comunica-
ção e o feedback são uma forte ferramenta nesse processo de 
aprendizagem.

A palavra comunicação vem do vocábulo latino commu-
nicare, que quer dizer “partilha”, “participar algo, tornar co-
mum”. De acordo com o Guia de Mediadores (REBOUÇAS, 2014), 
a comunicação adotada na formação continuada dos servidores 
é baseada na interação, na mediação de Vygotsky, estimulada 
pelo diálogo entre os envolvidos, sendo sua grande referência 
as ideias da dialogicidade do educador brasileiro Paulo Freire.

O feedback é uma das ferramentas essenciais para a 
construção das relações e o fortalecimento das equipes no 
meio corporativo, de modo a alinhá-las aos objetivos que a 
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organização espera delas, proporcionando mudanças no indi-
víduo, nos grupos e nas corporações. Essa visão é corroborada 
por Senge ao afirmar que:

“[...] as organizações que enxergam o fu-
turo em relação ao presente, que têm ins-
titucionalizados processos de reflexão na 
ação, que planejam e avaliam sua ação como 
uma oportunidade para aprender, apren-
dem delas mesmas ao longo de seu desen-
volvimento e, em suma, têm uma meta de 
aprendizagem: aprender como aprender”. 
(SENGE, 2002, p. 76)

A UESC garante uma política de formação continuada 
para seu quadro técnico administrativo, estabelecendo metas 
para serem implantadas e alcançadas com o intuito de mo-
dernizar as atividades administrativas da instituição, por meio 
das resoluções internas e outros documentos externos como:

Plano Anual de Capacitação 2018 — PAC; Plano de De-
senvolvimento Institucional — PDI (2014–2018 e 2019–2023); 
Projeto Político Pedagógico — PPP; Plano de Promoção e 
Progressão na Carreira do Analista Universitário, Decre-
to nº 15.143/2014 e Resolução Consu nº 01, de 2007; Lei nº 
10.85/2007, de Instrutoria Interna.

No Quadro 2, podemos visualizar as propostas que fo-
ram apontadas pelos servidores durante a construção do PDI 
no período de 2014 a 2018, que é realizada através da partici-
pação de todos os segmentos da UESC (discentes, docentes, 
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analistas universitários e técnicos universitários), as propostas 
elencadas foram programas para:

a) Formação continuada do corpo gerencial;
b) Melhorar as relações interpessoais;
c) Educação financeira.

Verificamos que em relação aos programas citados no 
documento, foram concretizadas as metas por meio de ativi-
dades como oficinas, cursos e palestras (Quadro 2).

Quadro 2 — Metas voltadas para a formação continuada que foram 
atingidas pela UESC no PDI de 2015 a 2018

Fonte: UESC/PDI (2018, p. 77).
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O PDI (2014–2018) da UESC colocava como uma das 
metas a ampliação da EC para toda a comunidade acadêmica, 
inclusive através do Programa de Educação Financeira, que é 
um programa permanente, oferecido pela CDRH, que na época 
foi composto por diversos eventos durante o ano como pa-
lestras, oficinas, cursos, workshop, com carga horária de 2 a 
20 horas, cujas atividades foram ministradas por instrutores 
internos e parcerias com a Ciajunior, o DCEC, o DCAC e o Se-
brae conforme Quadro 3.

Quadro 3 — Programa de Educação Financeira (continua)
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 Essa proposta foi concretizada, bem como a forma-
ção para os gestores da instituição, que também se tornou 
um programa fixo no PAC, qualificando os profissionais que 
exercem cargos de chefia na instituição. Isso contribui para a 
construção dos conhecimentos pertinentes à gestão pública, 
promovendo os saberes necessários para o desenvolvimento 
da função administrativa e oportunizando o fortalecimento 
das relações interpessoais através de atividades diversificadas.

Essa formação continuada, por meio dos cursos de curta 
duração, também é garantida nos cursos de longa duração, 
uma vez que a Resolução Consu nº 01 da instituição (UESC, 

Quadro 3 — Programa de Educação Financeira

Fonte: Informações encaminhadas pela CDRH por e-mail.

(conclusão)
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2007) reserva 10% das vagas dos cursos de pós-graduação (es-
pecialização, mestrado e doutorado) aos servidores do quadro 
permanente, assegurando-lhes, inclusive, o direito de redução 
da carga horária e afastamento — no caso dos cursos de mes-
trado e doutorado, sem prejuízo dos vencimentos. No caso 
específico dos analistas universitários, a obtenção dos títulos 
de especialista, mestre e doutor constitui-se requisito obriga-
tório para a progressão na carreira, segundo o Decreto 15.143. 
(BAHIA, 2014)

No PDI também constam propostas voltadas para o Pro-
jeto Político Pedagógico (PPP) da universidade para os anos 
de 2014 a 2018, para a formação continuada dos servidores 
técnico-administrativos e docentes como uma política a ser 
efetivada e priorizada na instituição, reconhecendo o papel da 
EC na promoção da excelência institucional. As 10 metas que 
constam no PPP (UESC, 2018, p. 38) são:

• Ampliar os cursos de graduação e pós-graduação 
nos próximos 5 anos;

• Garantir infraestrutura para ampliação dos cursos;
• Consolidar um ensino de excelência, tendo como 

objetivo maior a transformação social;
• Propiciar um aprendizado que tenha como foco a 

formação integral e a formação de competências;
• Intensificar esforços para transformar a realidade 

local por meio do desenvolvimento socioambiental, 
cultural e econômico da região;

• Expandir os programas de apoio à comunidade uni-
versitária;
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• Consolidar a política de qualificação do corpo do-
cente e técnico-administrativo;

• Consolidar as políticas de ensino, pesquisa, extensão 
e inovação;

• Promover ações que possibilitem a política de acom-
panhamento dos egressos;

• Intensificar o diálogo e o acesso à informação na 
comunidade acadêmica.

Como as universidades estaduais estão subordinadas 
aos constantes decretos de contingenciamento de despesas, 
impostos pelo governo estadual, a EC também foi afetada por 
esses documentos. O Decreto nº 16.417 de 2015, por exemplo, 
determina no Art. 2º: “ficam suspensas as despesas públicas de-
correntes de algumas atividades”. O inciso VII, do Art. 2º, veta:

“contratação de cursos, seminários, congres-
sos, simpósios e outras formas de capacita-
ção e treinamento de servidores públicos, 
inclusive instrutoria interna, que demandem 
o pagamento de inscrição, aquisição de pas-
sagem aérea, nacional e internacional, con-
cessão de diárias e verba de deslocamento”.

Mesmo com autonomia didático-financeira, a instituição 
precisa contingenciar seus gastos, adequando-se às exigências 
governamentais, buscando nas parcerias da Instrutoria Interna 
e na rede de colaboração meios para manter sem interrupção 
as atividades formativas. São parceiros nesse processo os pró-
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prios instrutores internos da UESC, os docentes da universi-
dade e outros órgãos federais como a Universidade Federal 
do Sul da Bahia (UFSB), o Instituto Benjamin Constant (IBC) 
e órgãos estaduais como o Corpo de Bombeiros de Ilhéus e 
Itabuna e a própria UCS.

Para dar seguimento às atividades previstas no PAC da 
universidade e atender às diversas demandas de capacitação 
devido à complexidade do universo acadêmico, a universi-
dade assinou, junto à UCS, um termo de cooperação técnica, 
ficando acordado que qualquer curso ministrado em Salvador 
poderá ser trazido para a instituição sem nenhum ônus. Além 
disso, ficou também acordado que os instrutores da universi-
dade poderão ministrar formações continuadas via UCS, uma 
vez que outros órgãos públicos da região de abrangência da 
UESC sempre demandam atividades de formação continuada, 
a exemplo do Corpo de Bombeiros, da Secretaria da Fazenda 
do Estado (Saeb), da Secretaria de Saúde de Ilhéus e outros.

No atual PAC da UESC constam quinze programas des-
tinados ao quadro técnico-administrativo (UESC, 2019). Esse 
documento é elaborado anualmente a partir de um questio-
nário on-line disponibilizado pela CDRH por e-mail e no site a 
ser respondido pelos servidores indicando os possíveis temas 
para as formações. Após essa fase, é elaborado um documento 
e enviado à Diretoria de Valorização e Desenvolvimento de 
Pessoas (DDE), em Salvador, para análise e aprovação. Por úl-
timo, é encaminhado ao Conselho Universitário (CONSU), para 
discussão, votação, aprovação e publicação como Resolução. 
Esse trâmite passou a vigorar em razão dos decretos de con-
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tingenciamento e como forma de alinhamento procedimental 
entre os órgãos do estado. Segundo informações fornecidas 
pelo CDRH, por e-mail, o Plano de Capacitação da UESC é 
composto pelos seguintes programas:

• Programa Básico do Serviço Público;
• Programa Básico para Secretariado da UESC;
• Programa Desenvolvimento Gerencial (Linha Ges-

tão) ;
• Programa de Informática e TI;
• Programa para equipe de compras, financeiro, pre-

gão e licitação ;
• Programa de capacitação para motoristas;
• Programa Básico para Técnicos-Administrativos ;
• Programa para Técnicos Acadêmicos;
• Programa para Analistas Universitários;
• Programa para equipes de laboratórios;
• Programa Trabalhe Seguro;
• Programa Funcionalidades da Administração Pú-

blica ;
• Programa de Língua Portuguesa;
• Programa de Inclusão;
• Preparatório para pós-graduação.

Cada programa é composto por diversos eventos: cursos 
de curta e longa duração, ciclo de palestras, roda de conver-
sa, oficinas, círculo de diálogo, workshop, atividades de segu-
rança no trabalho, qualidade de vida, campanhas educativas, 
minicursos e outros que forem demandados pelo cotidiano. 
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Geralmente todas as atividades são abertas aos estagiários, 
discentes, terceirizados e egressos do 1° Emprego1 e as vagas 
são ofertadas a outros órgãos públicos.

Outro aspecto importante na formação continuada pre-
sente na universidade é reiterado na parceria com os depar-
tamentos. Por meio dos projetos de extensão existentes e da 
disponibilidade de muitos docentes, sempre é possível levar 
aos servidores variados serviços e atividades como prevenção 
a acidentes com serpentes, curso de Taxidermia e coleta, yoga 
e meditação, ações na área de saúde e qualidade de vida, saú-
de dos adolescentes (estagiários e 1° Emprego), musculação, 
oratória, libras, inglês, espanhol, francês, alemão, elaboração 
de projetos para seleção de pós-graduação, ações de preven-
ção ao suicídio, alimentação saudável, entre outras ações que 
permitem colaborar com um ambiente de aprendizagem per-
manente, colaborativo, dinâmico e diversificado.

No ano de 2018, foram realizados 78 eventos, contem-
plando 1.642 pessoas. As ações envolveram docentes, técnicos 
e analistas universitários, gestores, estagiários, terceirizados, 
1° Emprego, estudantes e toda a comunidade, incluindo outros 
órgãos públicos, conforme Quadro 4.

1 “É uma ação social de combate ao desemprego dos jovens promovida pelo Governo do 
Estado para inserir egressos e estudantes da Educação Profissional no mundo do trabalho, 
além de estimular uma maior dedicação na sala de aula, justamente por contemplar 
aqueles com melhores resultados”. Disponível em: http://estudantes.educacao.ba.gov.br/
primeiroemprego. Acesso em: 5 maio 2020.
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Disponível em: http://estudantes.educacao.ba.gov.br/primeiroemprego. Acesso 
em: 5 maio 2020.

Quadro 4 — Distribuição quantitativa de turmas nos eventos realizados pela 
CDRH/UESC em 2018.

(continua)
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Quadro 4 — Distribuição quantitativa de turmas nos eventos realizados pela 
CDRH/UESC em 2018.

(continua)
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(conclusão)

Quadro 4 — Distribuição quantitativa de turmas nos eventos realizados pela 
CDRH/UESC em 2018.

Fonte: CDRH, dados do relatório anual 2018 — formações continuadas (informação 
encaminhada por por e-mail).

A organização dos eventos do Quadro 4 demonstra a di-
versidade da EC na UESC. As atividades vão além de cursos 
para as rotinas ou execução das tarefas operacionais. Perce-
bemos que muitas ações estão voltadas para a qualidade de 
vida dos servidores, a inclusão de pessoas com deficiência, o 
fortalecimento das relações interpessoais, as resoluções de 
conflitos e a saúde mental, atendendo às metas traçadas no 
PDI. Essa proposta converge com iniciativas da instituição que 
contemplam a política de valorização dos servidores públicos, 
mas a UESC também tem como proposta a internacionalização 
da instituição como veremos a seguir.

2.2 A internacionalização da UESC.
O novo PDI da UESC que compreende o período de 

2019–2023 traz no seu capítulo 36 aspectos sobre a política 
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de Internacionalização, visando melhorar o ensino, a pesquisa 
e a extensão por meio de estratégias que contemplem a incor-
poração de questões da diversidade cultural e social.

A Assessoria de Relações Internacionais (Arint) é o setor 
na universidade responsável pela articulação entre a UESC e 
universidades estrangeiras parceiras. Entre as medidas im-
plementadas para execução das ações de internacionalização, 
estão a política da inclusão linguística para toda a comunidade 
acadêmica e a criação de um Comitê Integrador da Interna-
cionalização (UESC-PDI, 2019–2023).

Pensando em preparar o quadro técnico-administrativo 
para os desafios da internacionalização, são oferecidos, através 
do Departamento de Letras e Artes (DLA), cursos de idiomas 
(inglês, francês, espanhol e alemão). No ano de 2020, mesmo 
com a pandemia da COVID-19, foi divulgado o Edital 043/2020 
que ofereceu cursos de línguas estrangeiras em inglês, francês 
e espanhol para os técnicos e analistas universitários. Os alunos 
de pós-graduação puderam se inscrever apenas nas turmas de 
francês. As aulas aconteceram de forma remota pelo Google 
Meet, com carga horária de 45 horas.

Essa não é a primeira iniciativa destinada para preparar 
os servidores para a internacionalização da instituição; desde 
o ano de 2018, são oferecidos editais em língua estrangeira 
para os servidores da área administrativa, docentes e discentes 
através dos projetos de extensão do DLA, como o UESC English 
por meio do Edital nº 25/2018.
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2.3 Governança e a política de valorização dos 
servidores públicos do estado da Bahia: o caso 
do analista universitário.

Os analistas universitários são profissionais que colabo-
ram, segundo a Lei n° 11.375, de 5 de fevereiro de 2009, para:

• O suporte aos projetos e planos de ação acadêmica;
• A manutenção, o aperfeiçoamento, o fortalecimento 

das redes de relacionamentos e a modernização das 
funções acadêmicas e administrativas;

• A melhoria de mecanismos de comunicação interna 
e externa;

• O suporte às atividades de pesquisa, ensino e ex-
tensão.

Para o cargo de analista universitário, algumas habili-
dades e competências são exigidas conforme a Lei n°. 11.375 
(BAHIA, 2009) como a gestão de conflitos, visão sistêmica, visão 
crítica, administração do tempo, relacionamento interpessoal, 
negociação, tomada de decisão, solução de problemas, espírito 
de equipe, cooperação, aprendizagem, entre outras.

A Figura 2 mostra como está configurado o cargo do ana-
lista universitário no estado da Bahia.
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Figura 2 — Mapa conceitual do Analista Universitário

Legenda: E (Especialista); EE (Dupla Especialização); M (Mestre e D (Doutor).
Fonte: Elaboração da pesquisadora.

A carreira desse profissional é relativamente nova. Foi 
criada através da Lei 8.889, de 1º de dezembro de 2003 e rees-
truturada pela Lei n° 11.375, de 5 de fevereiro de 2009. O in-
gresso na universidade ocorre por meio de concurso público 
de provas e títulos, sendo exigido nível superior:

Art. 6 — Para o ingresso nas carreiras de 
Analista Universitário será exigido diploma 
de conclusão de curso superior devidamen-
te registrado no Ministério da Educação e, 
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para a de Técnico Universitário, certificado 
de conclusão de 2º grau devidamente re-
gistrado no Ministério da Educação (BAHIA, 
2009, p. 2).

Na UESC existem atualmente 51 analistas universitários 
que atuam em Departamentos, Gerência de Laboratórios, Bi-
blioteca, Coordenação e Desenvolvimento em Recursos Hu-
manos, Microscopia Eletrônica, Unidade de Desenvolvimento 
Organizacional, Gerência Financeira, Núcleo de Biologia Com-
putacional e Gestão de Informações Biotecnológicas, Centro 
de Pesquisas em Ciências e Tecnologias das Radiações, Rei-
toria, Pró-reitoria, Gerência de Recursos Humanos, Hospital 
Veterinário, Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), Editora 
Universitária, distribuídos nos três turnos de funcionamento 
com carga horária de 40h e 30h semanais.

Quadro 5 — Lotação e carga horária dos Analistas Universitários na UESC
(continua)
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Quadro 5 — Lotação e carga horária dos Analistas Universitários na UESC
(conclusão)

Fonte: Dados fornecidos pelo Setor Pessoal da UESC.

Para o desenvolvimento das habilidades e competências 
exigidas para as funções dos analistas universitários, são ofe-
recidos cursos diversos em línguas estrangeiras, ferramentas 
digitais, gestão pública, comunicação e gestão de conflitos 
através de um programa específico para eles, incluído no PAC. 
Com isso, espera-se que:

“ao final da realização das ações deste plano, 
o servidor será capaz de realizar suas ati-
vidades profissionais com maior eficiência, 
menos trabalho, autonomia e criatividade 
de acordo com os processos de trabalho em 
que estiver inserido, além de tornar-se um 
multiplicador dos conhecimentos adquiridos 
nas formações evitando também o desper-
dício que gera gasto público e oferecendo à 
comunidade acadêmica um serviço de maior 
qualidade e presteza”. (UESC, 2019, p. 1)
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Os servidores (objeto da pesquisa) podem também par-
ticipar de todos os eventos organizados da EC na universida-
de, como os projetos de extensão, eventos promovidos pelos 
departamentos, havendo restrição a atividades que geram 
custos com taxas de inscrição, diárias e passagens pelas ra-
zões já apresentadas em outras seções. Em regra, formações 
continuadas que geram custos estão suspensas (conforme o 
Decreto nº 16.417, de 16 de novembro de 2015), mas há situa-
ções excepcionais que podem ser autorizadas de acordo com 
a essencialidade do serviço.

Quando a participação em um evento que gera custo é 
solicitada com antecedência à CDRH, em média 60 dias antes 
do evento, torna-se necessária a abertura de um processo via 
Sistema Eletrônico de Informações (SEI), sendo obrigatórias: 
justificativa fundamentada, comprovação de orçamento des-
tinado à formação com parecer da CDRH, PROAD e Reitoria. 
Além disso, é exigido o parecer técnico da DDE/SAEB e SEFAZ, 
através de um setor específico chamado Controle do Gasto 
Público. Só após esse trâmite e tendo todas as autorizações, a 
despesa é deferida.
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“Não existem métodos fáceis para 
resolver problemas difíceis.”

René Descartes

capítulo III
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capítulo iii

PERCURSO 
METODOLóGICO

A curiosidade é algo inerente à natureza humana e o 
fazer pedagógico requer do profissional buscar permanente-
mente o conhecimento por meio da pesquisa para sua forma-
ção crítica, pois, como afirma Freire:

“[...] não há ensino sem pesquisa e pesqui-
sa sem ensino. Esses fazeres se encontram 
um no corpo do outro. Enquanto ensino, 
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continuo buscando, reprocurando. Ensi-
no porque busco, porque indaguei, porque 
indago. Pesquiso para constatar; consta-
tando, intervenho; intervindo, educo e me 
educo. Pesquiso para conhecer o que ainda 
não conheço e comunicar ou anunciar a 
novidade”. (FREIRE, 1996, p. 29)

Este estudo tem como problema: como se dá a con-
tribuição da formação continuada desenvolvida na UESC na 
atuação/formação profissional dos analistas universitários 
que ingressaram via concurso público a partir de 2011?

O objetivo geral do estudo é analisar a formação con-
tinuada dos analistas universitários da UESC que ingressaram 
na instituição a partir de 2011. Como objetivos específicos:

• Traçar o perfil dos analistas universitários que 
atuam na UESC;

• Conhecer a metodologia desenvolvida na formação 
continuada oferecida aos analistas universitários;

• Entender os efeitos dos cursos oferecidos pela 
UESC por meio dos depoimentos dos analistas uni-
versitários;

• Verificar a prática da Instrutoria Interna na forma-
ção continuada da UESC;

• Como produto educacional, a realização de um Se-
minário Interno on-line para divulgação dos resul-
tados para os participantes e reitoria da UESC.
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Para buscar respostas, foi realizado um estudo de caso 
de caráter qualitativo. Neste capítulo, vamos descrever todo o 
procedimento teórico-metodológico para sua realização.

3.1 Apresentação teórico-metodológica do estudo

Para buscar atingir o objetivo geral apresentado na 
pesquisa, foi utilizado o estudo de caso ancorado em (LÜDKE; 
ANDRÉ, 1986; YIN, 2005) que identifica um estudo de caso pe-
los seguintes aspectos: 

• Compreensão e tratamento singular que é dado ao 
objeto pesquisado;

• Visa a descoberta de novos elementos;
• O conhecimento não é algo acabado, mas em cons-

tante construção;
• Leva em consideração o contexto que se situa o 

objeto;
• Retrata a realidade de maneira completa;
• Utiliza variadas fontes de informação;
• Sua abordagem é de natureza qualitativa.

Segundo Lüdke e André (1986), o estudo de caso como 
abordagem qualitativa possui ainda estas características:

• Contato direto e prolongado com o pesquisador, 
com o ambiente e a situação investigada;

• Os dados coletados são predominantemente des-
critivos;
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• A preocupação com o processo é muito maior do 
que com o produto;

• O significado que as pessoas dão às coisas e à sua 
vida é foco de atenção especial pelo pesquisador;

• A análise dos dados tende a seguir um processo in-
dutivo.

Como produto educacional, foi realizado um Seminá-
rio Interno on-line através da ferramenta do Google Meet, no 
mês de fevereiro de 2021, para divulgação dos resultados da 
pesquisa aos analistas universitários e à administração supe-
rior da UESC. Também nesse evento, convidamos para falar 
sobre a EC desenvolvida na universidade e as políticas públi-
cas que garantem o acesso e permanência dos analistas uni-
versitários aos cursos de formação continuada e programas 
de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado).

3.2 Perfil do lócus da pesquisa

O estudo foi realizado na UESC, instituição de ensino 
superior pública localizada no estado da Bahia, especifica-
mente na região do Litoral Sul (Figura 2), no município de 
Ilhéus. 

A Bahia possui um sistema de educação superior es-
tadual composto por quatro universidades públicas: UESB, 
UNEB, UEFS e UESC, distribuídas em várias regiões do estado 
e nosso estudo concentrou-se na UESC.

A UESC teve sua origem nas escolas isoladas criadas 
no eixo Ilhéus/Itabuna, na década de 1960. Em 1972, em de-
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corrência da iniciativa de lideranças regionais e da Comissão 
Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), as es-
colas isoladas (Faculdade de Direito de Ilhéus, Faculdade de 
Filosofia de Itabuna e Faculdade de Ciências Econômicas de 
Itabuna) fundaram a FESPI, de caráter privado.

A UESC, a partir do ano de 1991, depois de muitas lutas e 
mobilizações da sociedade regional, passou a ser uma univer-
sidade estadual, sendo incorporada às IES baianas a partir da 
Lei 6.344, de 06/12/1991. Atualmente, a universidade atende 
a 74 municípios da sua área de abrangência, ofertando cursos 
de graduação presencial e na modalidade a distância (EaD), 
cursos de graduação por meio de políticas públicas do gover-
no federal — Parfor1 — para professores da rede básica, cursos 
de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado), 
além de outras atividades envolvendo projetos de pesquisa e 
atividades de extensão.

Figura 3 — Mapa do estado da Bahia com destaque para a região do Litoral 
Sul, área de influência da UESC

1 O Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) é uma 
ação da CAPES que visa induzir e fomentar a oferta de educação superior, gratuita e de 
qualidade, para profissionais do magistério que estejam no exercício da docência na rede 
pública de educação básica e que não possuem a formação específica na área em que 
atuam em sala de aula. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/component/tags/
tag/35038#:~:text=O%20Parfor%20%C3%A9%20um%20programa,da%20
Educa%C3%A7%C3%A3o%20Nacional%20(LDB). Acesso em: 25 ago. 2020.
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Fonte: Google Mapas.

Os critérios de escolha da UESC para o desenvolvi-
mento da pesquisa foram: a instituição tem conhecimentos 
práticos, experiência e programas em EC na região; a pesqui-
sadora e os analistas universitários compõem o quadro fun-
cional da IES. Outro aspecto importante que serviu de base 
foi a identificação e a análise das capacitações nas formações 
em EC da instituição serem destinadas aos analistas univer-
sitários e abrangerem as demais categorias que compõem a 

Figura 3 — Mapa do estado da Bahia com destaque para a região do Litoral 
Sul, área de influência da UESC
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comunidade acadêmica (técnicos, docentes, comissionados, 
estagiários, gestores e terceirizados), comunidade externa, 
além de as atividades contarem com a participação de outras 
categorias profissionais de outros órgãos do estado.

O lócus da pesquisa foi escolhido levando em conside-
ração o funcionamento nos três turnos, de segunda a sábado, 
situação que facilitou a aplicação da coleta de dados e contato 
com os participantes da pesquisa.

Outro aspecto que levou à escolha do lócus da pes-
quisa foi a efetivação das atividades acadêmicas através dos 
cursos, principalmente de graduação, como organizado no 
Quadro 6 a seguir.

Quadro 6 — Cursos de graduação da UESC 
(continua)
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Quadro 6 — Cursos de graduação da UESC 
(conclusão)

Fonte: PDI/UESC, 2014–2018 pgs. 23 e 24
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A UESC tem uma atuação muito relevante em diver-
sos municípios baianos. Através de seus cursos presenciais e 
na modalidade a distância (EaD), atinge os territórios do Sul 
ao Extremo Sul da Bahia, cobrindo uma área de 53.931 km2, 
com oferta de 45 cursos de graduação, conforme o Quadro 
6, sendo 33 presenciais regulares, entre eles 11 licenciaturas e 
22 bacharelados. Além desses cursos, são ofertados também 
quatro cursos de licenciatura por meio da modalidade a dis-
tância (EaD) e oito cursos de licenciatura de oferta especial 
do Parfor.

3.3 Conhecendo os participantes da pesquisa.

Os participantes da pesquisa foram os servidores do 
grupo ocupacional técnico específico, na função de analistas 
universitários, pertencentes ao quadro funcional da UESC. A 
instituição conta com um total de 51 analistas universitários, 
mas só participaram da pesquisa aqueles que ingressaram a 
partir de 2011 via concurso público (provas e títulos), totali-
zando 36 profissionais de diversas formações de nível supe-
rior. Os 15 outros profissionais não fizeram parte da pesquisa 
devido ao fato de a EC ter se efetivado a partir de 2011 na 
instituição. Antes a formação continuada dos servidores era 
ministrada através de empresas terceirizadas de consultoria 
que concorriam por meio de processos de licitação.

Os analistas atuam na instituição dando suporte às ati-
vidades administrativas e acadêmicas nos departamentos, 
coordenações, laboratórios, biblioteca, gerências, reitoria, 
pró-reitoria, hospital veterinário e assessorias, unidade de 
tecnologia, distribuídos nos três turnos de funcionamento. 
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Também auxiliam nos planos e projetos realizados na univer-
sidade, propondo a modernização dos processos e ferramen-
tas institucionais, conforme a Lei 11.375, de 5 de fevereiro de 
2009. (BAHIA, 2009)

Para o desenvolvimento da pesquisa, foi necessária a 
aprovação do projeto no Comitê de Ética2; em seguida, foi 
solicitada ao setor de recursos humanos da universidade a 
relação com os dados dos analistas universitários — nome 
completo, e-mail, lotação, contatos telefônicos e outros per-
tinentes à pesquisa. Depois, foi realizada uma reunião com 
22 analistas para apresentação da proposta da pesquisa, com 
explicação sobre a relevância do estudo para a categoria e para 
a instituição. Foram fornecidas informações das etapas da co-
leta de dados; nesse momento, foi distribuído o Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido — TCLE (ANEXO F) para que os 
analistas fizessem a leitura, tirassem as dúvidas e assinassem o 
documento. Também foram destacados os possíveis benefícios 
para os envolvidos e a universidade, quais sejam:

a) Construção do perfil acadêmico e profissional dos 
analistas universitários;

b) Análise da formação continuada oferecida aos 
analistas universitários;

c) Informações e dados para possíveis políticas pú-
blicas;

d) Reflexão sobre a prática profissional e a formação 
continuada.

2 Pesquisa autorizada pelo Comitê de Ética número CAAE 21667719.3.0000.5526.
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Destaque-se que dos 36 analistas universitários con-
vidados a participar da pesquisa, um se recusou, informando 
que não teria interesse, outro estava afastado para conclusão 
do curso de mestrado, outra com licença para tratamento de 
saúde e outro pediu exoneração. No total, participaram do 
estudo 32 servidores.

3.4  Instrumentos de coleta utilizados durante 
        a pesquisa

Gil (2009) postula que “encontrar material relevante 
para a pesquisa é a primeira etapa do processo” (p. 79). Sendo 
assim, as leituras em livros, nos periódicos da CAPES, Goo-
gle Acadêmico e nos documentos oficiais proporcionaram 
mais amadurecimento sobre o tema da EC no âmbito da uni-
versidade e apontaram quais os documentos seriam os mais 
apropriados para embasar o desenvolvimento das etapas da 
pesquisa.

A primeira etapa da pesquisa oportunizou encontrar 
o material como documentos oficiais da instituição e do go-
verno estadual referentes à EC e aos analistas universitários, 
também as leituras sobre o tema em livros, no banco de tra-
balhos acadêmicos da CAPES, que fornecessem indícios para 
responder ao problema da pesquisa. Por meio desta etapa, foi 
possível a elaboração de um formulário para organizar o ma-
peamento dos analistas universitários que trabalham na insti-
tuição, embora as informações tivessem sido repassadas pela 
Gerência de Recursos Humanos da UESC.

A análise documental considera as vantagens da utili-
zação dos documentos na pesquisa pelo fato de fundamenta-
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rem possíveis evidências encontradas pelo pesquisador, além 
de serem também uma fonte de baixo custo e poder comple-
mentar outras informações. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986)

Assim, o uso dos documentos oficiais tornou-se im-
prescindível, auxiliando na compreensão acerca do objeto da 
pesquisa, serviu para verificar como a EC encontra-se orga-
nizada em nível governamental e também no âmbito da uni-
versidade, garantiNdo o acesso e permanência dos analistas 
universitários aos programas de formação continuada.

Conhecer os documentos oficiais a seguir deram res-
paldo ao estudo, eles possibilitaram um maior entendimento 
sobre a proposta de formação continuada dos analistas uni-
versitários através da EC da UESC. Os documentos oficiais 
analisados foram:

a) Plano de Capacitação Institucional (PAC) ano 2018;
b) Decretos de Promoção e Progressão na carreira 

nº 15.143, de  21/05/2014;
c) Projeto Político Pedagógico — PPP (2014–2018);
d) Resolução do Conselho Universitário (Consu) n° 

1, de 2007;
e) Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) de 

2014–2018 e 2019–2023;
f) Lei de Instrutoria Interna n° 10.851, de 10 de de-

zembro de 2007.

Em outro momento, para traçar o perfil dos analistas 
universitários e sua trajetória profissional na instituição, foi 
enviado, por e-mail, um questionário on- line (APÊNDICE C) 
pelo Google Docs aos participantes.
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A etapa dos encontros com os grupos focais segundo 
Gatti (2005, p. 8) é “um bom instrumento de levantamento de 
dados para as investigações em ciências sociais e humanas, 
mas sua escolha tem que ser criteriosa e coerente aos seus 
propósitos da pesquisa”.

Essa etapa estava agendada para os meses de março e 
abril de 2020, mas por causa da pandemia da COVID-19, ficou 
inviável a realização dessa atividade. Para não prejudicar o an-
damento da pesquisa, pois não havia previsão de retorno das 
atividades presenciais, foram criados três grupos no WhatsA-
pp para os analistas universitários, separando-os por atuação 
na universidade: analistas que trabalham em áreas acadêmi-
cas, administrativas e áreas específicas como editora, labora-
tório, tecnologia e hospital veterinário.

Depois, também por WhatsApp, foi encaminhado para 
todos os grupos um vídeo em que eram explicadas novamente 
as questões gerais do estudo e foi feita uma pergunta gerado-
ra para que os participantes elaborassem respostas à questão 
posta. As respostas dos sujeitos poderiam ser enviadas por 
escrito, áudio ou vídeo, e assim foram encaminhados os de-
poimentos: um por vídeo, seis por áudio e dezoito por escrito, 
totalizando vinte e cinco. Mesmo com os grupos no WhatsA-
pp, a maioria dos participantes preferiu mandar seus depoi-
mentos no privado; apenas 3 enviaram no grupo.

Simultaneamente com outras etapas, foi realizada a 
observação presencial e on-line das formações continuadas 
ofertadas antes da pandemia e durante o trabalho remoto da 
universidade, com o intuito de conhecer a metodologia de-
senvolvida na EC da UESC. Os cursos observados presencial-
mente pela pesquisadora foram Treinamento de Sistemas de 
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Informação (SEI), no mês de fevereiro; Plataforma Sucupira, 
em março; um curso on-line Oficina do Google Meet, em 
abril. Nesse último, a observação (ANEXOS B, C e D) aconte-
ceu na sala de aula virtual e no grupo do WhatsApp, onde os 
participantes tiravam as dúvidas com os instrutores.

Para acompanhar o curso virtual, primeiro conversei 
com os instrutores sobre a observação, que me adicionaram 
nos dois ambientes virtuais (o Meet e WhatsApp). A observa-
ção no curso on-line foi algo bastante diferente, pois não dava 
para visualizar os rostos da maioria dos participantes durante 
a realização da oficina na plataforma do Google Meet, pois 
deixavam suas câmeras fechadas quase o tempo todo, inclusi-
ve os instrutores. Segundo eles, isso era necessário para me-
lhorar a conexão da internet.

As pessoas ficavam mais à vontade no grupo do WhatsA-
pp para perguntar aos instrutores e interagir com os colegas, 
talvez por ser a ferramenta do Google Meet algo ainda novo na 
rotina dos servidores. A observação assíncrona feita em am-
bientes virtuais não ocorreu em um dia e nem horário pré-de-
finidos, pois a interação no WhatsApp acontecia o dia todo.

Lüdke e André (1986) e Yin (2005) defendem que a ob-
servação como coleta de dados pode contribuir para desco-
bertas de novos aspectos do problema, pois acompanha in 
loco o contexto dos participantes e o contato direto com o 
objeto pesquisado.
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3.5 Métodos de análise e acompanhamento

Foi utilizado o método da análise de conteúdo de Lau-
rence Bardin, que pode ser definido como:

“um conjunto de técnicas de análise 
das comunicações, visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e obje-
tivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos 
ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições 
de produção/recepção (variáveis in-
feridas) destas mensagens”. (BARDIN, 
2011, p. 47)

Esse procedimento utiliza um conjunto de técnicas para 
analisar os conteúdos de materiais da pesquisa (MINAYO; DES-
LANDES; GOMES, 2013). As etapas para procedimento dos da-
dos, seguindo o método da análise de conteúdo, foram:

• Pré-análise;
• Exploração do material e tratamento dos resultados;
• Inferência e interpretação.

Bardin (2011) explica da seguinte forma as três etapas da 
análise do conteúdo através da técnica da categorização.

A primeira fase é a pré-análise, onde se organiza o ma-
terial a ser analisado com o objetivo de torná-lo operacional, 
com sistematização das ideias iniciais, e a leitura flutuante 
dos documentos coletados, ou seja, os primeiros contatos 
com os materiais da pesquisa a serem analisados.
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A segunda fase é a exploração do material. Nessa etapa 
são escolhidas as unidades de codificação, que são as unida-
des de registro (um recorte), e podem ser agrupadas por ca-
racterísticas em comum, como um tema, uma palavra, uma 
frase, formando a unidade de codificação; depois vem a cate-
gorização, que pode ter por base a fala dos participantes.

Por último, a fase do tratamento de resultados que sig-
nifica ir além dos resultados brutos, momento em que se rea-
lizam inferências, ou seja, investigam-se as causas e são feitas 
interpretações.

As informações obtidas com a pesquisa serão socializa-
das com os participantes posteriormente, visando fomentar 
uma reflexão sobre o papel exercido pelos analistas universi-
tários na UESC.

No próximo capítulo, traremos sobre a formação con-
tinuada desenvolvida pela UESC destinada a seus servidores, 
nesse caso específico, os analistas universitários, apresentan-
do sua estrutura organizacional e os seus documentos insti-
tucionais que legitimam a política destinada a EC.
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“A pesquisa é o desenvolvimento 
da curiosidade e do conhecimento 
com propósitos definidos.”

Wigton Gerald

capítulo IV
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A INVESTIGAÇÃO

capítulo iv

Neste capítulo serão apresentados o percurso da pes-
quisa e a aplicação dos instrumentos da coleta de dados, 
ações iniciadas antes da pandemia da COVID-19 e que conta-
ram com a participação de 32 analistas universitários que as-
sinaram, na ocasião, o TCLE. O projeto de pesquisa foi autori-
zado pelo Comitê de Ética (nº. 21667719.0000.5526) com início 
previsto para 3 de janeiro de 2020. Em razão da pandemia que 
provocou o fechamento da universidade em março, algumas 
etapas e procedimentos inicialmente planejados tiveram que 
ser replanejados e realizados remotamente.
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Durante os meses de janeiro e fevereiro, foi feita a re-
visão de literatura e constatada, com grata surpresa, a gran-
de quantidade de pesquisas sobre EC no Google Acadêmico 
e Portal de Periódicos da CAPES. Inicialmente a revisão co-
meçou selecionando a palavra-chave Educação Corporativa, 
limitando trabalhos entre os anos de 2016 a 2020; com esse 
recorte, foram identificadas 18.800 publicações. Depois, o fil-
tro foi ajustado para EC no serviço público, sendo seleciona-
das 23 publicações entre dissertações de mestrados e artigos 
científicos, que abordavam a EC na esfera pública, principal-
mente na federal.

Com o intuito de identificar material que se aproximas-
se mais da pesquisa, selecionamos no buscador apenas traba-
lhos que fossem um estudo de caso da EC no serviço público 
estadual da Bahia e encontramos um artigo de 2007, do Corpo 
de Bombeiros, com o tema “EC e s potencialidades de EaD: 
uma experiência do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia”, 
dos autores Vanessa Souza Santos, Ana Flávia F. de Brito Oli-
veira e Celeste Maria Pacheco de Andrade.

No entanto, visando encontrar um trabalho mais atua-
lizado, a palavra-chave Universidade Corporativa foi utiliza-
da, procedimento que permitiu encontrar uma dissertação 
de Patrícia Boff Doit com o tema “Universidade acadêmica 
e Universidade corporativa: convergências entre trabalho e 
educação”, do ano de 2018. Essa dissertação tinha como ob-
jetivo analisar a concepção formativa da universidade acadê-
mica e a universidade corporativa, apontando suas diferenças 
e convergências.

Foi verificado que o tema sobre EC é muito pesquisado 
de maneira genérica nas instituições de ensino superior, atra-
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vés de artigos, monografias, dissertações e teses, apontando 
a relevância do tema para as organizações públicas e priva-
das. No entanto, faz-se necessária uma discussão mais ampla 
e específica da EC que é desenvolvida pelos órgãos públicos 
da Bahia, principalmente a EC desenvolvida nas universidades 
públicas baianas destinada aos seus servidores enquanto uma 
política pública, pois não foram encontradas pesquisas que 
abordassem a EC nas Uebas.

Para um maior entendimento sobre a EC, foram reali-
zadas algumas leituras nos documentos estaduais e da uni-
versidade, além de outras referências como livros de teóricos 
que estudam a EC e a UC, que contribuíram para um maior 
aprofundamento sobre o tema e como a UESC reconhece e 
garante a formação continuada dos servidores.

Pesquisando as dissertações defendidas no site do 
PPGE, foi identificado que é a primeira vez que este tema é 
tratado no Programa, uma vez que as pesquisas têm como 
foco preponderante o universo da educação básica.

O primeiro passo para iniciar a coleta de dados foi a ob-
tenção das informações pessoais dos analistas universitários 
junto à instituição. Os dados tiveram como objetivo traçar o 
perfil desses profissionais. Posteriormente, foi enviado um 
convite via e-mail aos participantes para uma reunião no dia 
5 de fevereiro, às 10h, na sala de treinamento da universidade 
para explicar sobre a proposta do estudo, as etapas da coleta 
de dados, os benefícios para a categoria/instituição e para 
explicar sobre uma das propostas da pesquisa: a elaboração 
de um produto final exigido pelo PPGE que será construído a 
partir do mapeamento da função dos analistas. Também, nes-
se momento, foram detalhados os procedimentos da coleta 
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de dados, com esclarecimentos sobre os objetivos de cada 
instrumento, sobre a participação dos analistas e foram diri-
midas as dúvidas.

Durante a reunião, foi distribuído o TCLE para leitura 
e assinatura. Alguns analistas faltaram devido às atividades do 
setor ou estavam de férias, mas reafirmaram a vontade de par-
ticipar da pesquisa; para estes, o TCLE foi enviado por e-mail.

Os participantes da pesquisa foram 36 analistas uni-
versitários, mas só assinaram o TCLE 32, pois um solicitou 
exoneração, outro estava afastado para conclusão do mes-
trado, um estava de licença saúde e apenas um se negou a 
participar.

No dia 10 de fevereiro, foi enviado um questionário 
pelo Google Docs para todos os participantes que assinaram 
o TCLE. Durante 15 dias, aguardamos o retorno do questio-
nário respondido. Nesse período, nos colocamos disponíveis 
para sanar dúvidas relacionadas ao preenchimento do instru-
mento. Concomitantemente a isso, foi realizada a observação 
(Quadro 7) do Curso Plataforma Sucupira e Treinamento SEI 
para conhecer a metodologia utilizada. Foi averiguado que 
houve nos dois cursos a participação de servidores de outros 
órgãos como Polícia Militar, Polícia Civil, Batalhão de Bom-
beiros, além de outras universidades.

Os cursos observados eram voltados para as ativida-
des do dia a dia dos servidores, com caráter prático. Foram 
utilizados recursos variados para tornar o aprendizado mais 
significativo com dinâmicas, games e estudo de caso. Ambas 
as formações continuadas foram ministradas em laborató-
rios de informática, e o que chamou a atenção foi a preca-
riedade dos equipamentos, pois muitos estavam quebrados, 
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o que compromete a qualidade da atividade desenvolvida. Tal 
situação apresenta-se como algo negativo, uma vez que esse 
espaço é destinado prioritariamente para as aulas dos estu-
dantes da graduação e cedido à CDRH para que as formações 
continuadas sejam ministradas aos servidores.

Outro fato interessante é que as formações continua-
das foram ministradas por instrutores internos da universida-
de, inclusive o curso da Plataforma Sucupira contou com duas 
instrutoras, sendo uma analista universitária e a outra técnica 
universitária, que se revezaram nas aulas e no atendimento 
aos participantes: docentes de pós-graduação, coordenado-
res e vices de cursos de mestrado e doutorado.

No Quadro 7, são apresentados apontamentos que fo-
ram feitos durante as duas capacitações.

Quadro 7 — Observações das formações continuadas Plataforma Sucupira e SEI
(continua)
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Quadro 7 — Observações das formações continuadas Plataforma Sucupira e SEI
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Quadro 7 — Observações das formações continuadas Plataforma Sucupira e SEI

Fonte: Elaboração da pesquisadora
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Nos meses de março e abril, foram oferecidos cursos 
on-line aos servidores em razão do distanciamento social im-
posto pela pandemia da COVID-19. Nesse período, foi obser-
vada a Oficina do Google Meet, na turma 2, uma ferramenta 
do Google bastante utilizada para o trabalho remoto, as reu-
niões e as aulas através de videoconferência na universidade. 
A descrição da Oficina do Google encontra-se no Quadro 8.

No dia 24 de abril, das 8h às 12h, foi realizada a forma-
ção continuada ministrada por 2 instrutores internos, com 15 
participantes (técnicos, analistas e docentes). No dia anterior 
ao curso, foi enviado um vídeo explicativo sobre o objetivo da 
formação com dois links de acesso: um para o grupo do What-
sApp criado para tirar as dúvidas, outro para participação da 
aula, em tempo real, através da ferramenta Google Meet.

Foram utilizadas aulas expositivas e os conteúdos foram 
trabalhados por meio das metodologias ativas e tecnológicas1, 
como games, jogos, sala invertida e problematização, defini-
das por Morán (2015) como estratégias de aprendizagem que 
partem de problemas e situações reais. Esse tipo de metodo-
logia colabora muito para uma aprendizagem mais significa-
tiva dos envolvidos nas formações continuadas, aproximando 
o conhecimento da realidade.

Os docentes participantes do curso ficaram interessa-
dos na ferramenta como uma nova opção pedagógica a ser 

1 As metodologias ativas são pontos de partida para avançar para processos mais avan-
çados de reflexão, de integração cognitiva, de generalização, de reelaboração de novas 
práticas. (MORÁN, 2015, p. 18)
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utilizada nas aulas da graduação e pós-graduação da UESC. 
Diante disso, os instrutores internos orientaram os docentes 
sobre como fazer a gravação das aulas e disponibilizar os ma-
teriais, slides para as reuniões, aulas, eventos, e como cadas-
trar uma reunião na agenda do Google e enviar convites, além 
de outros procedimentos para diminuir o consumo da inter-
net através dos ícones da plataforma do Google Meet.

No turno oposto, pelo grupo do WhatsApp, os partici-
pantes esclareceram as dúvidas, pois tinham como desafio 
explorar a ferramenta, utilizando todas as orientações dos 
instrutores internos. Esse momento foi destinado à prática 
dos conteúdos trabalhados no curso. Mesmo encerrando a 
oficina, o grupo do WhatsApp permaneceu ativo durante três 
dias para que a turma tirasse dúvidas ainda existentes.

As questões que foram observadas durante as forma-
ções continuadas constam no Quadro 8 a seguir:

Quadro 8 — Observações realizadas na Oficina do Google Meet
(continua)
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Quadro 8 — Observações realizadas na Oficina do Google Meet 
(continua)
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Quadro 8 — Observações realizadas na Oficina do Google Meet 
(conclusão)

Fonte: Elaboração da pesquisadora.
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No Anexo E, constam os planos de cursos e os cards 
usados para a divulgação das formações no site da UESC, 
e-mails institucionais dos servidores e nas redes sociais da 
CDRH dos cursos observados.

Saindo das observações e indo para a próxima etapa 
da coleta de dados, o mês de fevereiro foi reservado também 
para fazer a divisão dos analistas universitários para os en-
contros dos grupos focais previstos para todo o mês de abril. 
O critério utilizado para divisão foi agrupar os que trabalham 
na área administrativa, acadêmica, laboratórios e setores es-
pecíficos. Para isso, foram convidados dois colegas da UESC 
para auxiliar durante os encontros: um iria gravar as falas e o 
outro descrever e anotar as reações dos participantes duran-
te a dinâmica.

Com o recebimento dos questionários on-line, foi en-
viado um e-mail aos analistas dos Departamentos para parti-
ciparem do grupo focal do dia 3 de abril, mas devido à pan-
demia, foi preciso buscar novas formas de coletar os dados 
para não comprometer o desenvolvimento da pesquisa. Com 
a inviabilidade da realização dos grupos focais, surgiu a ideia 
de utilizar a tecnologia através da gravação de um vídeo para 
ser enviado aos participantes através dos grupos no WhatsA-
pp, para obter os depoimentos dos analistas universitários.

No próximo capítulo, apresentaremos os resultados 
obtidos através dos instrumentos de coleta e a realização da 
análise de dados.
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“Só é útil o conhecimento que nos 
torna melhores.”

Sócrates

capítulo V
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Chegando à reta final da coleta de dados, são apre-
sentados neste capítulo a interpretação, a análise dos instru-
mentos e o tratamento dos dados, que foram agrupados de 
maneira a facilitar a compreensão dos resultados do estudo. 
Lüdke e André (2007, p. 49) mostram que a “categorização, 
por si mesma, não esgota a análise. É preciso que o pesquisa-

RESULTADOS E 
DISCUSSÕES

capítulo v
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dor vá além, ultrapasse a mera descrição, buscando realmen-
te acrescentar algo à discussão já existente sobre o assunto 
focalizado”.

5.1 Conhecendo o perfil dos analistas universi-
tários

A realização da pesquisa trouxe informações bastante 
ricas sobre o perfil profissional e acadêmico dos 32 analistas 
universitários que responderam ao questionário do Google 
Docs (Quadro 9).

A escolaridade dos analistas demonstrou que entre 
eles há especialistas, mestres e doutores titulados, outros 
estão cursando mestrado e doutorado. Isso sinaliza que os 
profissionais da universidade são qualificados, o que indica os 
reflexos das políticas internas garantidas na Resolução Consu 
nº 01 de 2007 de incentivo à continuação dos estudos através 
das pós-graduações.

Quadro 9 — Perfil dos analistas universitários da UESC através do questionário 
on-line
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Fonte: Elaboração da pesquisadora
Legenda sexo: Feminino (F); Masculino (M).
Legenda titulação: Graduação (G); Pós-graduação Lato Sensu (PGL); Mestrado (M); 
Doutorado (D).
Legenda estado civil: Solteiro (S); Casado (C).
Legenda cidade/moradia: Ilhéus (IOS); Itabuna (ITAB).
Legenda da lotação: Área Acadêmica (AC); Área Administrativa (AD); Laboratórios 
(L); Outros Setores.

Alguns analistas já trabalhavam na universidade antes 
do concurso de 2011 como técnicos universitários, cargos 
comissionados ou com contratos sob Regime Especial de Di-
reito Administrativo; 34,4% já possuem mais de dez anos na 

Quadro 9 — Perfil dos analistas universitários da UESC através do questionário 
on-line
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instituição, mas a grande maioria (53,1%) tem mais de cinco 
anos, além dos 12,5% pertencentes ao grupo que ingressou no 
último concurso de 2018.

5.2 Os analistas universitários e a sua formação  
       continuada na UESC.

Dos 32 analistas que responderam ao questionário on-
-line, 84,4% participam das formações continuadas ofereci-
das na universidade; 43,8% participam com frequência dos 
cursos ofertados e alguns cursos foram lembrados por eles: 
elaboração de projetos para pós-graduação; gestão de con-
flitos; Instrutoria Interna; Treinamento de Sistema de Infor-
mações; cursos na área de Informática, Língua Portuguesa, 
Comunicação Não Violenta e Justiça Restaurativa.

Entre os analistas universitários que não participam com 
frequência das formações continuadas, 37,8% argumentaram 
que as atividades do setor impossibilitam seu envolvimento 
com a EC e 6,3% argumentaram falta de interesse pelas ações.

No questionário on-line, foi solicitado aos participan-
tes que definissem em três palavras a formação continuada 
da UESC e as mais citadas foram: conhecimento, capacitação, 
desenvolvimento, qualificação, aprendizagem, formação, mo-
dernização, oportunidade, atualização.

Essas palavras indicam que os servidores percebem bem 
a proposta da EC, pois em nenhum momento foram registra-
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das as palavras treinamento, reciclagem ou algo que remeta a 
uma mecanização das atividades educativas. O termo “conhe-
cimento” foi o mais expressado, talvez seja por isso que 59,4% 
reconhecem plenamente e 31,3% também concordam que a 
EC é essencial para seu desenvolvimento profissional.

5.3 Sobre a metodologia adotada na formação  
       continuada do analista universitário da UESC

Para conhecer a metodologia adotada na formação con-
tinuada oferecida aos analistas universitários da UESC, foram 
necessárias a apropriação de leituras sobre as políticas públi-
cas estaduais sobre a gestão de pessoas e a aprendizagem dos 
princípios que norteiam a formação continuada dos servido-
res estaduais na Bahia.

A universidade, mesmo sendo uma autarquia, faz a ado-
ção pela proposta pedagógica da UCS, visando uma aprendi-
zagem colaborativa1, dinâmica, reflexiva e de caráter prático, 
isso porque “saber ensinar não é transferir conhecimento, mas 
criar possibilidades para sua própria produção ou sua constru-
ção” (FREIRE, 1996, p. 47), e são nessas possibilidades/trocas de 
conhecimentos que a EC é efetivada na universidade.

  

1 A aprendizagem colaborativa pode ser definida como uma metodologia de aprendizagem 
na qual, por meio do trabalho em grupo e pela troca entre os pares, as pessoas envolvidas 
no processo aprendem juntas. (TORRES, 2007, p. 2)
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A UESC conta com dois representantes que fazem parte 
do Comitê de Educação Corporativa do Estado (CEC) e pos-
sui um Termo de Cooperação Técnica com a UCS. Embora 
haja diretrizes metodológicas estabelecidas no Termo, foi ob-
servado durante os cursos de formações continuadas que os 
instrutores buscam adaptar os cursos à realidade da institui-
ção, introduzindo recursos tecnológicos como games, jogos, 
dinâmicas para tornar as atividades educativas mais leves, 
interessantes, suprindo algumas deficiências relacionadas 
aos recursos físicos, causadas pela falta ou precariedade de 
equipamentos (notebooks, computadores, sem equipamen-
tos adaptados para pessoas com deficiência, ar condicionado 
com defeitos), falta de laboratórios de informática e limitação 
de recursos financeiros, que impedem a aquisição de novas 
máquinas e investimento em um laboratório específico para 
as formações continuadas dos servidores.

Dos cursos observados, podemos perceber que instru-
tores internos estimulavam a interação dos participantes, fi-
cando clara a metodologia freiriana baseada na dialogicidade 
da ação e reflexão. Segundo Freire (1996, p. 123), “escutar a 
leitura de mundo do educando significa tomá-la como ponto 
de partida para a compreensão do papel da curiosidade de 
modo geral, e da humana, de modo especial, como um dos 
impulsos fundantes da produção do conhecimento”.

Também é claro o uso das metodologias ativas pelos 
instrutores internos da UESC. Nos planos dos cursos das for-
mações observadas, eles já indicam essas metodologias por 
meio do uso da sala invertida, dos desafios, da gamificação, dos 
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múltiplos recursos e utilização das TICs. De acordo com Morán 
(2015, p. 18): “desafios e atividades podem ser dosados, planeja-
dos, acompanhados e avaliados com apoio de tecnologias”.

Outra questão a ser destacada nesses cursos de for-
mação continuada é a ausência de material impresso, a co-
meçar pelas inscrições que são realizadas através de links na 
plataforma do Doity2. Os tutoriais on-line, consultas às plata-
formas, a frequência e as avaliações seguem o mesmo padrão.

5.4 O que pensam e falam os analistas universi-
tários sobre a EC da UESC

Era preciso escutar o que pensam e sentem os analistas 
universitários em relação a EC desenvolvida pela UESC. Para 
isso, foi feito um vídeo com uma pergunta geradora (“Como a 
EC desenvolvida pela UESC contribui para sua atuação/for-
mação continuada?”) que foi enviado por WhatsApp aos parti-
cipantes, que retornaram por escrito, áudio e vídeo.

Para analisar as falas dos participantes, começamos a 
fazer a organização do material recebido, transcrevendo os 
áudios para iniciarmos a leitura flutuante. Verificamos a es-
trutura dos textos para fazer a codificação; foi grifada a pala-
vra “cursos” como unidade de registro; depois começamos a 

2 É uma plataforma digital de eventos de forma gratuita para gerenciar divulgação, acom-
panhar as inscrições em tempo real, gerar frequências e todos os itens necessários às 
atividades de formação continuada. Disponível em: www.doity.com.br.



132

observar o contexto em que se encontrava a palavra “cursos”. 
Em seguida, foram realizadas mais leituras do material de ma-
neira exaustiva para compreender o que estava sendo coloca-
do por meio das falas, então dividimos a análise dos conteú-
dos dos depoimentos em três categorias.

5.5 A EC realizada na UESC através dos cursos 
de formação continuada

Os depoimentos dos participantes indicam que eles 
reconhecem a importância dos cursos de formação con-
tinuada que são desenvolvidos pela EC da UESC como uma 
forma de promover uma educação que contribui para o seu 
desenvolvimento tanto em nível profissional, como pessoal, 
possibilitando outras oportunidades de conhecimentos tam-
bém de atuação, como é o caso do curso de Instrutoria Inter-
na que prepara o servidor para ministrar cursos no âmbito 
governamental. Meister (2005, p.13) destaca que “[...] esses 
funcionários precisam saber aplicar o conhecimento existen-
te a novas situações. [...] incorporar esse aprendizado a suas 
vidas”. Desta forma, as falas dos analistas universitários in-
dicam que eles compreendem a importância dos cursos de 
formação continuada para modernização das suas atividades 
e aprimoramento de novas habilidades e competências.
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5.6  A EC realizada através dos cursos de 
       pós-graduação

Outro ponto muito citado pelos analistas universitá-
rios é a formação continuada através dos cursos de pós-gra-
duação — especificamente o mestrado e o doutorado —, que, 
segundo eles, trabalhar em um ambiente acadêmico estimula 
a vontade de estudar e a formação acadêmica em pós-gra-
duação. Para os afastamentos em geral para essa finalidade, 
inclusive trazendo as atribuições da CPPTA para acompanha-
mento dos servidores durante todo o processo.

Além de ser uma determinação para a progressão na 
carreira através do Decreto 15.143, de 21/05/2014, a pós-gra-
duação vem como uma grande expectativa e é incentivada 
pela instituição, inclusive com um programa permanente no 
PAC que prepara os analistas universitários para as seleções 
dos programas de mestrado e doutorado, ensinando desde 
a elaboração de projetos, línguas estrangeiras, submissão de 
artigos científicos até a promoção de reuniões com o pró-
-reitor de pós-graduação para esclarecimentos sobre vagas 
institucionais e outras dúvidas sobre essa temática.

5.7 O que falta na EC da UESC na opinião dos
        analistas universitários

Mesmo os analistas universitários reconhecendo a im-
portância da formação continuada desenvolvida por meio da 
EC da UESC, eles trazem nos seus depoimentos pontos es-
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senciais que podem contribuir para melhorar os cursos e a 
política de pós-graduação na instituição.

Existem lacunas que precisam ser contempladas como 
cursos voltados para áreas específicas dos analistas universi-
tários, como nas áreas de laboratórios, tecnologias e editora 
universitária. Falta também investimento em formações con-
tinuadas na modalidade EaD, assim como um mestrado em 
Gestão Pública, que é uma grande demanda sugerida pelos 
participantes.

Chamam a atenção para a necessidade de dedicação ex-
clusiva no caso do mestrado e doutorado, pois inicialmente só 
têm a redução de carga horária para estudar, o afastamento 
apenas é deferido quando estudam em outras instituições ou 
para conclusão do curso.

Trazem nas falas também a necessidade de a UESC es-
tabelecer uma forma de mensurar a formação continuada dos 
analistas universitários e a necessidade de elaborar um ma-
peamento das competências e habilidades. Para Eboli (2014, p. 
23) “[...] o mapeamento de competências [é necessário] para 
que se atinja seus objetivos estratégicos, em consonância com 
a missão, visão e valores da organização.”, isso elevaria a quali-
dade da EC na universidade e também serviria para conhecer 
o capital intelectual dos analistas universitários.

Quadro 10 — Os depoimentos dos analistas universitários da UESC 
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Quadro 10 — Os depoimentos dos analistas universitários da UESC 

(continua)
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Quadro 10 — Os depoimentos dos analistas universitários da UESC 

(continua)
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Quadro 10 — Os depoimentos dos analistas universitários da UESC 
(continua)
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Quadro 10 — Os depoimentos dos analistas universitários da UESC 

(continua)
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Quadro 10 — Os depoimentos dos analistas universitários da UESC 

(conclusão)

Quando perguntados sobre sugestões para o melhora-
mento da formação continuada desenvolvida na EC da UESC, 
os analistas universitários indicaram algumas medidas, cons-
tituídas na nuvem de palavras (Figura 4).

Fonte: Elaboração nossa a partir das respostas dos analistas.
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Algumas sugestões dos analistas se repetiam ou eram 
similares, mas o que foi identificado é uma necessidade de 
atendimento aos setores que desenvolvem funções muito 
específicas na universidade (área de tecnologia, editora, la-
boratórios, hospital veterinário), que demandam formações 
fora da instituição, o que gera custos vetados pelo decreto de 
contingenciamento.

Figura 4 – O que pensam os analistas universitários sobre a EC da UESC

Fonte: Elaboração da pesquisadora.
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Algumas sugestões indicadas já são contempladas no 
PAC e nas resoluções da universidade, como programas espe-
cíficos para cada grupo de atuação e aplicação de questioná-
rio para saber a demanda de formação continuada.

Também apontam a necessidade de envolvimento da 
reitoria e das chefias imediatas nas formações continuadas 
dos analistas universitários, sensibilizando-os para a impor-
tância da EC.

Verificamos, pois, que a EC é uma política ativa na 
UESC. Isso tem permitido que os analistas universitários te-
nham acesso a cursos de curta e longa duração, além de esta-
rem buscando a pós-graduação. Alguns deles estão cursando 
mestrado e doutorado, outros já são mestres e doutores. A 
obtenção da titulação entre os servidores do quadro técni-
co se reflete positivamente na qualidade do serviço presta-
do, uma vez que esses recursos humanos ficam à disposição 
da instituição, podendo oferecer suporte e propor soluções 
técnicas mais embasadas para os problemas cotidianos que a 
universidade trata no âmbito da sua atividade-meio: o traba-
lho administrativo.

5.8  A Instrutoria Interna enquanto uma política  
       pública de formação continuada na UESC

Foi perguntado no questionário on-line sobre o grau 
de satisfação dos analistas universitários em relação à EC 
desenvolvida pela universidade e o conhecimento acerca do 
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PAC e do Programa de Instrutoria Interna. Sobre isso: 46,9% 
estão satisfeitos, 15,6% totalmente realizados, outros 18,8% 
ficam neutros diante da questão; 50% consideram de quali-
dade os cursos oferecidos pela instituição e 34,4% fazem par-
te do quadro de instrutores internos; 53,1% indicam o desejo 
de também tornarem-se instrutores; 53,1% conhecem o Plano 
Anual de Capacitação da universidade e 81,3% conhecem o 
Programa de Instrutoria Interna do governo do estado.

A UESC conta atualmente com um quadro de 49 ins-
trutores internos com as diversas formações acadêmicas: 
Direito, Enfermagem, Biomedicina, Pedagogia, Matemática, 
Administração, Economia, Letras, História, Filosofia, Agrono-
mia, Ciências da Computação, Redes de Computadores, WEB, 
Psicologia, Biblioteconomia, Geografia, Línguas Aplicadas às 
Negociações Internacionais, Jornalismo, Segurança do Traba-
lho, Comunicação Social, Processamento de Dados, Sistemas 
de Computadores.

A relação dos instrutores internos, os cursos minis-
trados por cada um, a legislação da Instrutoria Interna e as 
orientações para se tornar instrutor estão disponíveis na pá-
gina da CDRH no site da UESC.

Em 2018, dos 78 cursos oferecidos aos servidores, 23 
foram realizados por instrutoria interna da instituição, o res-
tante envolveu parceiros, como o Corpo de Bombeiros de 
Ilhéus e Itabuna, o Instituto Benjamin Constant, a UCS, além 
de outros colaboradores/parceiros que, na maioria das vezes, 
são docentes da universidade com projetos de extensão.

Na página a seguir, apresentaremos as conclusões 
acerca desse estudo de caso.
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considerações
finais
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Chegando à etapa final do estudo de caso, destinamos esta 
seção para trazermos as discussões baseadas nas análises dos 
dados coletados com os resultados compilados através dos 
seguintes instrumentos: análise de documentos que legitimam 
a EC no estado e na UESC, observações das formações conti-
nuadas, questionário on-line no Google Docs e os depoimentos 
dos analistas universitários.

Esse estudo de caso foi realizado em meio a um contexto 
mundial de pandemia da COVID-19 que interferiu completa-
mente no planejamento da pesquisa, uma vez que tivemos que 
criar novas maneiras de aplicar os instrumentos de coleta de 
dados, pois a UESC suspendeu no mês de março as suas ati-
vidades presenciais. Então, decidimos criar grupos dos ana-
listas universitários no WhatsApp e divulgar um vídeo com a 
pergunta geradora para conseguir respostas para o problema 
da pesquisa que era: investigar como se dá a contribuição da 
formação continuada desenvolvida na UESC na atuação/for-
mação profissional dos analistas universitários que ingressaram 
a partir do ano de 2011 via concurso público.

A formação continuada realizada mediante a EC e desti-
nada aos analistas universitários da UESC tem respaldo legal 
em documentos tanto no âmbito governamental como inter-
namente, além de contar com a CPPTA, que é uma comissão 
permanente que acompanha, assessora e instrui todos os pro-
cessos de formação continuada do quadro administrativo da 
UESC, desde cursos do PAC até cursos de pós-graduação.

O estudo revelou que a UESC dispõe de uma estrutura 
organizacional destinada à formação continuada do quadro 
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administrativo por meio da Coordenação de Desenvolvimento 
em Recursos Humanos (CDRH), que é a responsável pela elabo-
ração do Plano Anual de Capacitação com a participação dos 
servidores, realizando os cursos, fazendo a gestão dos instru-
tores internos da universidade, buscando parceiros e colabo-
radores para fortalecer a rede de aprendizagem colaborativa. 
Tudo isso faz parte da política interna da EC da instituição.

Mas os constantes decretos de contingenciamento de 
despesas editados pelo governo do estado têm prejudicado 
a EC desenvolvida na universidade, mesmo a instituição sen-
do uma autarquia, fica impossibilitada inclusive de renovar os 
equipamentos da sala de treinamento e laboratórios de in-
formática usados na formação continuada, enviar servidores 
para cursos ou eventos fora da cidade/estado ou contratar 
empresas de consultoria para atender as áreas de atuação es-
pecíficas como tecnologia, laboratório, editora, hospital vete-
rinário, biblioteca.

Os analistas universitários que participaram da pesquisa 
têm plena consciência da importância da formação continuada 
para seu desenvolvimento profissional e sua contribuição na 
atuação das rotinas, mas percebem que os estudos através do 
mestrado e doutorado são também oportunidades de conhe-
cimento e crescimento pessoal, além de ser uma exigência 
para progressão na carreira. Eles percebem que a EC da UESC 
é constituída por essas duas políticas, por meio dos cursos de 
formação continuada e o estímulo aos estudos acadêmicos 
nos programas de pós-graduação — especialização, mestrado 
e doutorado.
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Mesmo os analistas universitários citando a importância 
da EC para sua formação continuada, expressaram no estudo 
algumas fragilidades, lacunas ou indicaram pontos de melho-
rias, como investimento em cursos EaD, carência de cursos 
específicos para os analistas que desenvolvem atividades sin-
gulares, sensibilização da reitoria e chefias imediatas para essa 
finalidade e cobraram a implantação de um mestrado em Ges-
tão Pública destinado aos servidores, uma vez que não existem 
pós-stricto sensu nessa área na instituição e um curso assim 
iria possibilitar uma formação mais completa acerca da admi-
nistração pública.

A pesquisa também possibilitou traçar o perfil acadêmi-
co e profissional dos analistas universitários que ingressaram 
em 2011 na instituição, que demonstrou que muitos já são es-
pecialistas, mestres e doutores, mestrandos e doutorandos, 
resultado da política interna de incentivo à continuação dos 
estudos por meio da formação acadêmica.

Podemos com a pesquisa verificar a frequência e o envol-
vimento dos analistas universitários com os cursos de formação 
continuada, tanto como aprendizes e como instrutores internos.

A instrutoria interna é uma política em esfera governa-
mental; a UESC conta atualmente com 49 instrutores internos 
no seu quadro, que são servidores administrativos (analistas e 
técnicos universitários) que ministram cursos de formação conti-
nuada em diversas áreas do conhecimento e atuação no universo 
acadêmico, além de contar também com colaboradores e par-
ceiros na sua proposta de EC, articulando uma rede de apren-
dizagem colaborativa, inclusive aberta a toda a comunidade.
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Pudemos também no decorrer do estudo identificar a 
metodologia adotada na formação continuada da UESC — ela 
busca a sintonia com a proposta pedagógica da UCS. Os instru-
tores internos utilizam como base teórica a mediação pedagó-
gica de Vygotsky, a dialogicidade, a problematização de Freire, 
o interacionismo de Piaget e usam as metodologias ativas para 
dinamizar a aprendizagem baseados em Morán.

O estudo é relevante, pois serviu para compreender a 
contribuição da EC na vida profissional e pessoal dos analistas 
universitários da UESC e identificar o perfil acadêmico dos 
participantes. Além disso, verificou-se como a Instrutoria In-
terna acontece na instituição, principalmente a metodologia 
adotada nos cursos, trazendo os reflexos, anseios, necessidades 
e sugestões dos participantes que tiveram a oportunidade de 
externalizar suas opiniões através dos depoimentos, dizendo 
o que pensam sobre a formação continuada. Por essa razão, 
os dados da pesquisa serão disponibilizados à administração 
superior da universidade, que poderá desenvolver políticas 
públicas internas que melhorem a EC existente.

O estudo também se mostra inédito, pois é a primeira 
vez que esse tema é abordado no mestrado Profissional em 
Educação da UESC, uma vez que as pesquisas eram destinadas 
à educação básica e isso possibilitará outras pesquisas voltadas 
ao ensino superior.

A pesquisa se limitou apenas a analisar a formação conti-
nuada dos analistas universitários da UESC que ingressaram na 
instituição a partir de 2011, mas pode ser ampliada em futuros 
estudos para todos os analistas  universitários ou o quadro dos 
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servidores administrativos. Também poderá ser voltada para 
conhecer a política da Instrutoria Interna nas universidades 
baianas ou analisar os reflexos dos decretos de contingência 
na política da EC na gestão pública baiana.

Existem muitos aspectos a serem estudados sobre a EC 
desenvolvida na esfera pública baiana, nas UEBAs e principal-
mente a desenvolvida pela UESC.

Concluindo essa pesquisa, trazemos algumas consi-
derações que foram percebidas no decorrer do estudo de 
caso:

a) A formação continuada através da EC da UESC vem 
demonstrando resultados positivos, apesar das li-
mitações orçamentárias, tanto em nível dos cursos 
de curta duração, quanto através das pós-gradua-
ção com os mestrados e doutorados;

b) Há necessidade de mais investimentos para mo-
dernizar sua estrutura física e organizacional para 
atender às demandas constantes do universo aca-
dêmico, implantando novos equipamentos tecno-
lógicos, melhoria da sala de treinamento;

c) Existe demanda para criação de programas de cur-
sos na modalidade EaD;

d) É necessária a revisão da Resolução Consu n° 01 de 
2007 para se adequar à realidade do quadro técni-
co da instituição em relação à dedicação exclusiva 
para cursar mestrado e doutorado, a atual apenas 
prever a redução de carga horária e afastamento 
ao final do curso;
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e) O envolvimento direto da Reitoria e das chefias 
imediatas na formação continuada dos servido-
res precisa ser mais efetivo, tornando-se uma das 
prioridades da gestão, principalmente em relação 
à liberação para participação dos servidores nos 
cursos.

Enfim, a EC realizada na UESC, através da formação 
continuada dos analistas universitários, mostra-se relevante 
e necessária para atender às demandas da gestão pública e 
modernização da universidade e já mostra os bons resultados 
pelo que percebemos nos depoimentos e no perfil acadêmico 
dos participantes, mas como é algo dinâmico e desafiador, ne-
cessita sempre de grandes investimentos e comprometimento 
de todos os envolvidos.
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