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RESUMO 

Esse trabalho tem como objetivo investigar e analisar dialeticamente conceitos e práticas que 

envolvem o tema da educação corporativa na contemporaneidade. Assim, com o intuito de 

apresentar os contornos desse fenômeno na sociedade atual, o trabalho buscou investigar a 

educação corporativa a partir das produções acadêmicas sobre o tema apresentadas nos 

eventos promovidos pela Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 

Administração (ANPAD). A opção pelo método do materialismo histórico dialético se deu 

pela sua orientação em analisar os fenômenos estudados de forma cuidadosa, buscando ir 

além de sua aparência imediata, pois a essência do fenômeno, a “coisa em si” não se apresenta 

de imediato. Essa perspectiva possibilita a superação de uma visão fragmentada da realidade e 

permite perceber que os fenômenos não ocorrem de forma isolada e independente, mas são 

elementos dentre um conjunto de relações que os fundam, dentro de uma totalidade. Assim, 

parte-se da noção de que a realidade é histórica e produzida pelos homens em circunstâncias 

específicas, sendo, portanto, necessária uma investigação sobre o funcionamento do problema 

em questão naquela sociedade, no caso, na sociedade capitalista contemporânea. A pesquisa 

procura, então, entender em que contexto estão inseridas as mudanças econômicas, sociais e 

políticas que motivaram emergência de conceitos como o de gestão de pessoas, competência, 

aprendizagem organizacional, nos quais se fundamenta a noção de educação corporativa. 

Posteriormente a isso, realiza uma revisão da literatura que trata da temática da educação 

corporativa de forma a buscar explicar melhor a concepção que a fundamenta, isto é, quais 

conceitos e fenômenos a determinam e fazem parte de sua totalidade.  Durante a revisão 

bibliográfica e na investigação das produções acadêmicas sobre o tema, as questões que 

nortearam a pesquisa foram: que educação é essa? Quais são os diversos conceitos que estão 

na base dessa prática? A quem interessa o discurso da educação corporativa?Qual é a lógica 

que rege essa “nova” prática? A quem serve?A Educação Corporativa (EC) como prática vem 

sendo bem difundida no contexto organizacional brasileiro através de diversas experiências, 

muitas delas caracterizadas pelas chamadas Universidades Corporativas (UCs). A pesquisa de 

publicações sobre educação corporativa revela uma grande quantidade de trabalhos com 

enfoque positivista, baseados em dados quantitativos que apresentam balanços e 

levantamentos com finalidade de análise do ponto de vista de práticas organizacionais, que 

tem como objetivo valorizar e exaltar as experiências das Universidades Corporativas. 

Entretanto, a educação quando transportada para o contexto corporativo em sua forma de 

educação corporativa tem seu enfoque do ponto de vista acadêmico diminuída. A ideia 

difundida pelo discurso neoliberal é que a educação é parte do mercado e funciona à sua 

semelhança. Além disso, os diversos conceitos que envolvem essas práticas também estão a 

serviço de interesses estritamente mercadológicos. A dissertação pretende elucidar esses 

contornos teóricos, políticos e ideológicos do tema. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Corporativa – Contemporaneidade – Neoliberalismo – 

Materialismo histórico dialético – Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

This paper aims to investigate and dialectically analyze concepts and practices that involve 

the topic of corporate education nowadays. Thus, in order to present the contours of this 

phenomenon in today's society, the study investigated corporate education from academic 

productions about the topic, presented in events promoted by the National Association of 

Graduate Studies and Research in Administration (ANPAD). The research is grounded in the 

dialectical method of historical materialism. The choice of the dialectical method occurred 

because of its orientation in analyzing the phenomena studied carefully, seeking to go beyond 

its immediate appearance, because the essence of the phenomenon, the "thing in itself" does 

not appear immediately. This perspective allows overcoming a fragmented view of reality and 

allows us to see that phenomena do not occur in an isolated way and independent, but are 

elements of a set of relations that merge them within a totality. So it started from the idea that 

reality is historical and produced by men in specific circumstances and then, it‟s necessary to 

investigate the functioning of the problem in question in that society, in this case in 

contemporary capitalist society. Then the research seeks to understand the context where are 

inserted the social, economic and politics changes that led to the emergency of concepts such 

as people management, competence, organizational learning, in which is based the notion of 

corporate education. After that, provides a literature review about corporate education in order 

to get better explain about what underlies this conception, what concepts and phenomena 

determinate it and are part of its totality. During the literature review and research of 

academic production on the topic, the questions that guided the research were: which 

education is this and what are the various concepts that underlie this practice? Which is the 

purpose of an education that is no longer restricted to academy? Who‟s interested the 

discourse of corporate education? What is the logic that governs this "new" practice? Serves 

whom? Corporate education (CE) as a practice has been widespread in Brazilian 

organizational context through various experiences, many of them characterized by so-called 

Corporate Universities (CUs). The research of corporate education academic productions 

reveals a lot of work with positivist approach, based on quantitative data that show balances 

and surveying with the purpose of analysis from organizational practices point of view, which 

aims to value and elevate the experience of Corporate Universities. However, when education 

moves to the corporate context in form of corporate education it has its importance from the 

standpoint of academic decreased. The idea spread by the neoliberal discourse is that 

education is no longer restricted to the academic, characterized by social and political 

formation, it's becoming part of the market and operate in its likeness. Moreover, the various 

concepts that involve these practices also are serving interests strictly marketing. The 

dissertation aims to elucidate these theoretical, political and ideological contours about the 

theme. 

 

KEYWORDS: Corporate Education – Contemporaneity – Neoliberalism – Historical  

dialectic materialism – Market 
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Introdução  

 

A Educação Corporativa
1
 (EC) como prática vem sendo bem difundida no contexto 

organizacional brasileiro através de diversas experiências, muitas delas caracterizadas pelas 

chamadas Universidades Corporativas (UCs). Há oito anos, estimava-se a existência de uma 

centena de sistemas de educação corporativa no país (EBOLI, 2004, p.63). Acredita-se que 

atualmente esse número já tenha aumentado consideravelmente. É de conhecimento também 

que o referido tema só veio a ganhar espaço no cenário acadêmico após seu surgimento no 

mundo corporativo, perfazendo um trajeto da prática para a teoria, o que ver-se-á estar em 

consonância com os princípios norteadores desse novo componente do ambiente 

organizacional. 

Atualmente, apesar do crescimento das publicações de livros e produções acadêmicas 

sobre o tema, a educação corporativa ainda é um assunto com conceitos incipientes, em fase 

de construção e desenvolvimento, e seus estudos baseiam-se, em sua maioria, em avaliações 

sobre suas experiências. Percebe-se, portanto, que há grande interesse em publicações que 

focam o tema sob o ponto de vista de sua prática empresarial, enquanto que, o entendimento 

do tema sob o ponto de vista conceitual se apresenta como pouco relevante. Na verdade, a 

pesquisa de publicações sobre o tema da educação corporativa revela uma grande quantidade 

de trabalhos com enfoque positivista, baseados em dados quantitativos que apresentam 

balanços e levantamentos com finalidade de análise do ponto de vista de práticas 

organizacionais, que tem como objetivo valorizar e exaltar as experiências das Universidades 

Corporativas.  

A educação quando transportada para o contexto corporativo em sua forma de 

educação corporativa tem seu enfoque do ponto de vista acadêmico diminuída em relação a 

sua importância para o mundo concreto das organizações. A finalidade da educação transposta 

para o mercado não tem como prioridade produzir conhecimento que inclua abordagens 

criticas, com fundamentos acadêmicos relevantes para a sociedade, o que colabora para que a 

educação se torne cada vez mais voltada predominantemente para o mercado e suas 

necessidades.  

                                                 
1
 Os termos “Educação Corporativa” (EC) e “Universidade Corporativa” (UC) serão aplicados durante 

todo o trabalho como equivalentes já que o surgimento das UCs é identificado como o grande marco de uma 

mudança na preocupação com a educação nas organizações. 
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Uma passagem retirada de um documento do Governo Federal brasileiro reflete, de 

certa forma, essa tendência quando afirma que “A Educação não é mais um tema restrito à 

academia. Na economia atual o sucesso das empresas está diretamente vinculado à capacidade 

de gestão do conhecimento, de inovação e de educação continuada.” (FURLAN, 2006 In: 

FERREIRA;BENETTI et. al., 2006, p. 7). Assim, a ideia difundida pelo discurso neoliberal é 

que a educação é parte do mercado e funciona à sua semelhança. 

Destas constatações, sob a perspectiva do materialismo histórico dialético, surgem 

algumas questões relevantes para a presente pesquisa: que educação é essa?Quais são os 

diversos conceitos que estão na base dessa prática? A quem interessa o discurso da educação 

corporativa?Qual é a lógica que rege essa “nova” prática?A quem serve? 

Acredita-se que, partindo dessas questões e da concepção do materialismo histórico 

dialético, a presente pesquisa poderá contribuir com uma perspectiva que apresenta uma visão 

diferente da maior parte das pesquisas sobre o tema na área da Administração. Como já 

falado, a pesquisa de publicações sobre o tema da educação corporativa revela uma grande 

quantidade de trabalhos de enfoque positivista que acabam por ter como finalidade e resultado 

a descrição de um conjunto de estratégias, técnicas e instrumentos sobre o tema, de maneira 

um tanto prescritiva. 

As pesquisas com enfoque positivista orientam-se por uma metodologia linear, a-

histórica, partindo do pressuposto de que os fenômenos sociais são regidos por leis naturais e, 

por isso, passíveis de observação neutra e objetiva a partir da separação de fatos e valores, 

ideologia e ciência, reduzindo a realidade a unidades isoladas. A partir dessa concepção a 

pesquisa tem como finalidade descrever e prescrever técnicas, muitas vezes deslocadas de 

seus conceitos teóricos, com o único propósito de reproduzir ou sustentar a lógica dominante, 

porém legitimadas pelo saber científico. E isso é justamente o contrário do que essa 

dissertação pretende. 

Espera-se que a contribuição deste trabalho seja a de se desvencilhar da ideia de uma 

investigação de sentido utilitarista e imediato para, no caminho inverso, como indica Frigotto 

(2006), “indagar sobre o sentido histórico, social, político e técnico de nossas pesquisas” 

(FRIGOTTO, 2006, p. 83) com o intuito de inverter essa lógica prescritiva.  

Considera-se que, é a partir do desvelamento dos diversos contornos do fenômeno, 

sobre qual sua finalidade política e ideológica e a serviço de quais interesses ele funciona, é 

que serão abertas as possibilidades de uma prática consciente que permita sua real utilização 

em prol daqueles envolvidos no processo, no caso da educação corporativa, os trabalhadores. 
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Isto é, acredita-se que, é a partir da elucidação das finalidades e interesses aos quais as 

práticas ligadas ao fenômeno estão a serviço, que se poderá subverter, pelo menos em alguns 

aspectos, sua lógica utilitarista restrita a reprodução da lógica dominante, colocando no 

horizonte a possibilidade de superação desta. Afinal, parafraseando Marx, o que permite 

transformar a história é a práxis revolucionária, o homem é produto, mas também produtor da 

história humana.  

Neste sentido, o objetivo geral da pesquisa é investigar e analisar dialeticamente os 

conceitos e práticas que envolvem o tema da educação corporativa na contemporaneidade, 

sem ter a pretensão, entretanto, de esgotar as possibilidades de análise que se abrem. Parte-se 

da noção de que a realidade é histórica e produzida pelos homens em circunstâncias 

específicas, sendo, portanto, necessária uma investigação sobre o funcionamento do problema 

em questão naquela sociedade, no caso, na sociedade capitalista contemporânea. A coerente 

compreensão do tema da educação corporativa, de forma que não se incorra em uma 

percepção distorcida sobre seus diferentes aspectos, faz com que seja preciso uma 

investigação do ponto de vista do momento histórico no qual o problema acontece. 

Assim, cada capítulo busca atender aos seguintes objetivos específicos: compreender o 

contexto histórico no qual a noção de educação corporativa emerge e está inserida; entender 

os pressupostos teóricos nos quais a disseminação da concepção de educação corporativa está 

ancorada; investigar a noção de educação corporativa na sociedade contemporânea a partir 

das produções acadêmicas sobre o tema; e analisar dialeticamente os conceitos e práticas 

imbricados nesse sistema de aprendizagem da educação corporativa disseminados pela 

bibliografia que trata dessa temática e pelas produções acadêmicas investigadas. 

A partir do objetivo geral da pesquisa, buscou-se, inicialmente, elucidar os contornos 

do referencial teórico-metodológico no qual a investigação da pesquisa se baseia. A pesquisa, 

como afirmado anteriormente, é embasada no método do materialismo histórico dialético. 

Essa perspectiva possibilita a superação de uma visão fragmentada da realidade, pois permite 

perceber que os fenômenos se inter-relacionam, ou seja, não ocorrem de forma isolada e 

independente, mas são elementos dentre um conjunto de relações que os fundam, dentro de 

uma totalidade.   

Assim, a educação corporativa e todos os conceitos e práticas envolvidos nessa 

temática devem ser analisados como fenômenos inseridos em uma totalidade concreta, 

caracterizada por um certo momento histórico, e não como um fenômeno lógico e natural, isto 

é, como uma consequência natural, neutra e necessária de uma nova sociedade. A orientação 
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pelo método dialético ensina a analisar os fenômenos estudados de forma cuidadosa, 

buscando ir além de sua aparência imediata, pois a essência do fenômeno, a “coisa em si” não 

se apresenta de imediato. É preciso investigar as leis e forças que motivam esse fenômeno, 

suas múltiplas determinações, como ele se desenvolve, com qual objetivo, a que interesses 

serve. 

Portanto, já que a emergência de novos conceitos, termos, noções, está inserida dentro 

de um momento e contexto histórico, no caso, o da sociedade capitalista, o segundo capítulo 

da pesquisa buscou esclarecer que contexto propiciou o surgimento da noção de educação 

corporativa. O objetivo é entender em que contexto estão inseridas as mudanças econômicas, 

sociais e políticas que motivaram emergência de conceitos como o de gestão de pessoas, 

competência, aprendizagem organizacional, nos quais se fundamenta a noção de educação 

corporativa. 

No terceiro capítulo, portanto, o objetivo foi investigar as concepções teóricas que 

orientam esse sistema de aprendizagem. Foi realizada uma revisão da literatura que trata da 

temática da educação corporativa de forma a buscar entender qual concepção a fundamenta, 

que conceitos e fenômenos a determinam e fazem parte de sua totalidade. 

No quarto capítulo, após a apresentação do objeto investigado e do universo de 

pesquisa, as produções acadêmicas apresentadas nos eventos promovidos pela Associação 

Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD), procedeu-se a uma 

análise descritiva dos principais temas tratados por essas produções acadêmicas sobre 

educação corporativa. O intuito é apresentar alguns dos contornos desse fenômeno na 

contemporaneidade. 

Logo em seguida, é feita uma análise teórico-crítica
2
 da bibliografia e das produções 

acadêmicas que tratam da temática da educação corporativa. Buscou-se uma análise que 

procurasse abarcar o fenômeno da educação corporativa em sua essência, como uma 

totalidade composta de múltiplas determinações através da relação com outros fenômenos. 

Assim, a visão naturalizada, aparente, não só do fenômeno em questão como também dos 

                                                 
2
 A etimologia de crítica vem da palavra grega krimein, que significa quebrar e também influenciou na formação 

da palavra “crise”.  A ideia da crítica é “quebrar” uma obra em pedaços para se pôr “em crise” a ideia que 

antes se fazia daquele objeto, através de uma análise. Para tanto, é necessário entender as partes do objeto 

que será analisado para justamente descrevê-lo. A perspectiva de Marx se aproxima desse entendimento que 

está na origem da palavra crítica por compreender “crítica” através da noção de crise, tomando crise como 

parâmetro de referência para entender o funcionamento do sistema capitalista. É essa concepção que será 

usada por este trabalho quando se referir à análise “crítica”. 
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diversos conceitos relacionados em sua formação, procura ser desconstruída pelo trabalho, 

revelando-se a que interesses eles estão vinculados.  

Por fim, sem pretender dar por encerrada a discussão e análise sobre o tema, serão 

apresentadas algumas considerações finais que pretendem, não apenas indicar como o 

trabalho tratou das questões e objetivos da pesquisa, mas também apresentar e levantar novos 

desafios e questões a serem considerados em futuras pesquisas e na prática dos profissionais 

envolvidos no tema. 
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1 Referencial teórico-metodológico 

 

A pesquisa como investigação científica traz em si a necessidade de um referencial 

teórico-metodológico que permita o alcance de seus objetivos. No caso da presente 

investigação, considera-se o materialismo histórico dialético como possibilidade teórica, 

optando-se, assim, como referencial metodológico, pela concepção do método dialético. 

Nesse momento, é importante frisar que uma investigação orientada pelo materialismo 

histórico dialético demanda uma postura que procure uma apreensão radical da realidade com 

o intuito de construir uma práxis que busque a transformação do conhecimento e da realidade 

histórica. Portanto, o método dialético está longe de ser um conjunto de técnicas e 

instrumentos, e por isso, ele não deve ser isolado da concepção de realidade, da questão 

ideológica.  

É importante mencionar que não se age com neutralidade em nenhum momento e que 

a maneira de se posicionar diante das diferentes situações indica qual método de leitura da 

realidade se tem. Assim, é fundamental frisar que este processo de conhecimento não é de 

“toda a realidade, mas constitui-se na apreensão subjetiva da realidade objetiva” 

(FRIGOTTO, 2006, p. 75), o que provoca algumas críticas vindas de perspectivas positivistas 

e metafísicas.  

Na concepção metafísica, de acordo com Frigotto (2006), o pressuposto é de que os 

“fenômenos sociais se regem por leis „do tipo natural‟ e, enquanto tais são passíveis de 

observação neutra e objetiva. A separação de fatos e valores, ideologia e ciência, sujeito e 

objeto não só é possível, mas necessária à objetividade”, o que acaba por reduzir a realidade 

investigada em “unidades, individualidades, fatores ou variáveis isoladas, autônomas e 

mensuráveis”. A realidade apresentada a partir desse pressuposto, contudo, não atinge, 

segundo Frigotto (2006), “as leis de organização, desenvolvimento e transformação dos fatos 

sociais” (FRIGOTTO, 2006, p. 74-75). 

Assim, na concepção do materialismo histórico dialético, diferentemente, o 

conhecimento da realidade histórica é um processo de interpretar e avaliar os fatos de forma 

crítica, procurando superar as aparências iniciais do fenômeno e ir além para chegar ao 

“concreto pensado” (KOSIK, 1976). Segundo Kosik (1976), a perspectiva positivista, 

metafísica, constrói um conhecimento fruto de uma atividade imediatista que age 

objetivamente e praticamente alcançado somente uma “pseudoconcreticidade” (KOSIK, 
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1976). Assim, pretendendo uma neutralidade conhece os fenômenos apenas em sua aparência 

que com tal “regularidade, imediatismo e evidência, penetram na consciência dos indivíduos 

agentes, assumindo um aspecto independente e natural, constitui o mundo da 

pseudoconcreticidade”. A práxis que advém deste mundo da pseudoconcreticidade “é a 

práxis fragmentária dos indivíduos, baseada na divisão do trabalho, na divisão da sociedade 

em classes e na hierarquia de posições sociais que sobre ela se ergue” (KOSIK, 1976, p. 14-

15). 

Por outro lado, na concepção do materialismo histórico, a concepção de realidade, a 

visão de mundo, precede a questão do método, que deve ser coerente com tal concepção. Na 

concepção do materialismo histórico o método “constitui-se numa espécie de mediação no 

processo de apreender, revelar e expor a estruturação, o desenvolvimento e transformação dos 

fenômenos sociais” (FRIGOTTO, 2006, p. 77). Não se pode negar, contudo, que, por isso, o 

método dialético serve especificamente para o estudo dos fenômenos sociais, o que deve ser 

levado em conta ao considerar os limites desse método, que não deixa de ter os seus. 

Após o esclarecimento dessas importantes considerações acerca do método a partir do 

qual este trabalho será construído, cabe elucidarmos os conceitos teórico-metodológicos que 

estão em sua concepção. 

 

1.1 Materialismo histórico dialético 

 

A opção por construir um trabalho de investigação com base no materialismo histórico 

dialético traz, já de início, diversos desafios. A primeira dificuldade está em uma clara 

concepção teórica deste referencial como método, o método dialético. Essa dificuldade é 

atestada por alguns estudiosos da obra de Marx, como Prado Jr. (1973), que chega a afirmar 

que: 

A grande e central contribuição de Marx para a Filosofia, e da qual direta ou 

indiretamente vai derivar o conjunto de sua obra teórica, foi certamente o seu 

método dialético materialista. Nisto, acredito, estamos todos de acordo. Os 

marxistas, pelo menos. Mas onde não se encontrará tal consenso é na definição 

precisa desse método. Isto é, na rigorosa categorização teórica dele (PRADO Jr., 

1973, p. 4). 

 

 Prado Jr. (1973) ainda complementa, dizendo que: 
 

Marx, como se sabe, não chegou a desenvolver sistematicamente o seu método. 

Limitou-se em princípio a aplicá-lo. Mas a maneira como o fez, como dele se utiliza 

de que a análise a que procede do capitalismo, e a sua teoria econômica daí 
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resultante, constituem exemplo máximo e fornece elementos mais que suficientes 

para traçar, pelo menos em linhas gerais e fundamentais, aquilo em que 

essencialmente consistem seus procedimentos metodológicos. Tal maneira nos 

proporciona também a base necessária donde se há de partir para a sistematização 

teórica daqueles procedimentos […] (PRADO Jr., 1973, p. 6). 

 

 Sendo assim, alguns autores, dentre eles, Gramsci (1966), Kosik (1976), Frigotto 

(1989), Prado Jr. (1973) buscaram assimilar no conjunto da obra marxista essa forma de tratar 

da realidade através de uma visão dialética. Por outro lado, alguns desses mesmos autores 

identificam em escritos de Marx, no caminho de elaboração de sua teoria do sistema 

capitalista, a descrição de alguns de seus procedimentos metodológicos, juntamente com a 

explicitação de suas categorias de análise, o que se dá, porém, em obras posteriores a 

exposição de sua teoria. Gadotti (2001) fala sobre isso: 

 

Essas leis ou princípios da dialética não surgiram a priori: são fruto de um lento 

amadurecimento e do próprio desenvolvimento das ciências modernas. Em Marx 

surgem após uma análise exaustiva do modo de produção capitalista, consequência 

de uma 'análise científica' como ele próprio afirma (O Capital, p. 84). Só depois de 

concluído o trabalho é que Marx pôde evidenciar essas categorias e mostrar o 

caminho (método) que ele percorreu, pôde anunciar, manifestar, o seu método 

'natural', concreto, não-abstrato [grifos do autor] (GADOTTI, 2001, p. 31). 

 

 Além disso, Kosik (1976) indica que é possível encontrar no posfácio da segunda 

edição alemã de O Capital (1973) a seguinte distinção feita por Marx entre método de 

pesquisa e método de exposição: 

 
É mister, sem dúvida, distinguir, formalmente, o método de exposição do método de 

pesquisa. A investigação tem de apoderar-se da matéria, em seus pormenores, de 

analisar suas diferentes formas de desenvolvimento, e de perquirir a conexão íntima 

que há entre elas. Só depois de concluído esse trabalho, é que se pode descrever, 

adequadamente, o movimento real. Se isto se consegue, ficará espelhada, no plano 

ideal, a vida da realidade pesquisada, o que pode dar a impressão de uma construção 

a priori (MARX, 1971, p. 16). 

 

Assim, a confusão dos leitores de que a construção do objeto de análise em Marx se dá 

a priori, ocorre devido à forma como o método de exposição apresenta esse objeto. Entretanto, 

como Marx explica na passagem acima, no início do método de investigação esse objeto ainda 

não é conhecido. É o que explica Kosik (1976): “Todavia, aquilo que pode, ou melhor, deve 

constituir o início da exposição, isto é, o desenvolvimento científico (exegese) da 

problemática, ainda não é conhecido, no início da investigação. O início da exposição e o 

início da investigação são coisas diferentes” (KOSIK, 1976, p. 36). 
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Ademais, para entender o método dialético também é preciso considerar a origem 

hegeliana do pensamento marxista atestada, segundo Gadotti (2001), pelo próprio Lênin. 

Prado Jr. (1973) enfatiza esse fato alegando que o próprio Marx e também seu colaborador 

Engels identificam na obra de Hegel as raízes do materialismo dialético como método. 

De acordo com Gadotti (2001), Hegel parte do abstrato e chega ao real, ao concreto, 

isto é, ele parte da noção de ideia, de razão e então afirma que a razão é a própria realidade, é 

o próprio mundo que evolui, é a história. Ainda segundo Gadotti (2001) “Essa razão é 

dialética [grifo do autor], isto é, ela procede por unidade e oposição de contrários” 

(GADOTTI, 2001, p.18), e assim, para Hegel, o processo racional é um processo dialético que 

tem como motor a contradição. Nesse sentido, Gadotti (2001) dirá que, do ponto de vista 

hegeliano: 

 
O pensamento não é mais estático, mas procede por contradições superadas, da tese 

(afirmação) à antítese (negação) e daí à síntese (conciliação). Uma proposição (tese) 

não existe sem oposição a outra oposição (antítese). A primeira proposição será 

modificada nesse processo de oposição e surgirá uma nova. A antítese está contida 

na própria tese que é, por isso, contraditória. A conciliação existente na síntese é 

provisória na medida em que ela própria se transforma numa nova tese (GADOTTI, 

2001, p. 18). 

 

Apesar da concepção de movimento e contradição de Hegel serem pontos 

fundamentais para o pensamento marxista, Marx irá, contudo, retomar o pensamento 

hegeliano para inverter sua lógica. Segundo Gadotti (2001), enquanto para Hegel esse 

movimento contraditório se dá no plano racional, das ideias, para Marx, ele está localizado na 

própria coisa, de todas as coisas. Sendo assim, de acordo com esse mesmo autor, para Marx e 

Engels, os princípios da dialética construída por Hegel eram 'puras leis de pensamento', 

fechando-se no mundo do espírito, e é por isso que Marx irá invertê-la. Cabe aqui destacar 

uma citação de Marx, no posfácio da segunda edição de O Capital:  

 
Meu método dialético, por seu fundamento, difere do método hegeliano, sendo a ele 

inteiramente oposto. Para Hegel, o processo do pensamento, - que ele transforma em 

sujeito autônomo sob o nome de ideia, - é o criador do real, e o real é apensa sua 

manifestação externa. Para mim, ao contrário, o ideal não é mais do que o material 

transposto para a cabeça do ser humano e por ela interpretado.  (Marx, 1971, p.16). 

 

Desta forma, segundo Cordiolli (2009), para Marx as ideias não explicam a realidade, 

mas se explicam com a realidade, já que realidade e ideia se implicam mutuamente. “O 

materialismo dialético [grifo do autor] não considera a matéria e o pensamento como 

princípios isolados, sem ligações, mas como aspectos de uma mesma natureza que é 

indivisível [...]” (Gadotti, 2001, p. 22).  
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Cabe ressaltar aqui que, apesar de inverter a lógica hegeliana, Marx e Engels, como já 

falado anteriormente, valorizam profundamente a obra de Hegel e sua contribuição para o 

método dialético. É o que pode ser visto na seguinte passagem de Engels (s.d): 

 

A filosofia alemã moderna encontrou o seu apogeu no sistema de Hegel, em que 

pela primeira vez – e aí está o seu grande mérito – se concebe todo o mundo da 

natureza da história e do espírito como um processo, isto é, em constante 

movimento, mudança, transformação e desenvolvimento, tentando além disso 

ressaltar a íntima conexão que preside a esse processo de movimento 

desenvolvimento (ENGELS, s.d, p. 44). 

 

Engels continua: 

 

Não importava que o sistema de Hegel não resolvesse o problema que se propunha. 

Seu mérito, que marcou época, consistiu em tê-lo proposto. Não em vão, trata-se de 

um problema que nenhum homem sozinho pôde resolver. E embora fosse Hegel, 

como Saint-Simon, a cabeça mais universal do seu tempo, o seu horizonte estava 

circunscrito, em primeiro lugar, pela limitação inevitável dos seus próprios 

conhecimentos e, em segundo lugar, pelos conhecimentos e concepções de sua 

época, limitados também em extensão e profundidade. Deve-se acrescentar a isso 

uma terceira circunstância. Hegel era idealista; isto é, para ele as idéias da sua 

cabeça não eram imagens mais ou menos abstratas dos fenômenos da realidade, mas 

essas coisas e seu desenvolvimento afiguravam-se-lhe, ao contrário, como projeções 

realizadas na “Ideia”, que já existia, não se sabe como, antes de existir o mundo. 

Assim, foi tudo posto de cabeça para baixo, e a concatenação real do universal 

apresenta-se completamente às avessas. E por mais exatas e mesmo geniais que 

fossem as várias conexões concretas concebidas por Hegel, era inevitável, pelos 

motivos que acabamos de apontar, que muitos dos seus detalhes tivessem um caráter 

amaneirado, artificial, construído, numa palavra, falso (ENGELS, s.d, p. 45). 

 

  

A importância e o mérito de Hegel para o método dialético ainda pode ser vista na 

seguinte passagem de Marx e Engels (1951) extraída de Bobbio (2006): 

 

A mistificação por que passa a dialética nas mãos de Hegel não o impediu de modo 

algum de ser o primeiro a expor ampla e conscientemente as formas gerais do 

movimento da própria dialética. Nele, a dialética está de cabeça para baixo. É 

preciso colocá-la de cabeça para cima, a fim de que se possa descobrir o núcleo 

racional que se oculta dentro do invólucro místico (MARX;ENGELS, 1951 apud 

BOBBIO, 2006). 

 

 

A partir desse momento, cabe explicitar algumas das concepções fundamentais do 

método dialético. Primeiramente é importante entender que para o pensamento dialético, o 

homem é um ser que age de forma objetiva e prática, isto é, “um indivíduo histórico que 

exerce sua atividade prática no trato com a natureza e com os outros homens, tendo em vista a 

consecução dos próprios fins e interesses, dentro de um determinado conjunto de relações 

sociais” (Kosik, 1976, p. 13). Por isso, a atitude imediata do homem frente à realidade não é 

examiná-la especulativamente, mas agir praticamente. 
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Sendo assim, já que a essência, a “coisa em si”, não se manifesta diretamente ao 

homem; o fundamento oculto das coisas deve ser descoberto mediante a atividade de 

investigação, a que se propõe a dialética. Nessa direção, Kosik (1976) dirá que: 

 
[...] se quiser pesquisar a estrutura da coisa e quiser perscrutar “a coisa em si”, se 

apenas quer ter a possibilidade de descobrir a essência oculta ou a estrutura da 

realidade – o homem, já antes de iniciar qualquer investigação, deve 

necessariamente possuir uma segura consciência do fato de que existe algo 

susceptível de ser definido como estrutura da coisa, essência da coisa, “coisa em si”, 

e de que existe uma oculta verdade da coisa, distinta dos fenômenos que se 

manifestam imediatamente (KOSIK, 1976, p. 16).  

 

Portanto, o processo de conhecimento da realidade através de uma dialética do real 

teria um percurso que parte da realidade, do empírico, da realidade dada e busca sua 

explicação, por meio do pensamento e de abstrações, nas partes, dimensões e elementos que a 

compõem, para então chegar ao concreto pensado (real pensado, compreensão mais elaborada 

da essência do objeto). Ou seja, para Marx a realidade não pode ser diretamente apreendida, 

ela precisa ser mediatizada pelo pensamento, o concreto deve ser alcançado no pensamento, 

as determinações abstratas conduzem ao concreto por meio do pensamento e não por meio do 

concreto real, da realidade como ela se apresenta em sua aparência. 

Segundo o método dialético, para ir além do visível, da aparência, é preciso captar as 

relações, os movimentos do real que não estão visíveis. Entretanto, as investigações do 

funcionamento da aparência também podem resultar em importantes revelações dos 

elementos da realidade que levarão a sua essência. Isso porque:  

 
O fenômeno não é radicalmente diferente da essência, e a essência não é uma 

realidade pertencente a uma ordem diversa da do fenômeno. Se assim fosse 

efetivamente, o fenômeno não se ligaria à essência através de uma relação íntima, 

não poderia manifestá-la e ao mesmo tempo escondê-la […] Captar o fenômeno de 

determinada coisa significa indagar e descrever como a coisa em si se manifesta 

naquele fenômeno, e como ao mesmo tempo nele se esconde. Compreender o 

fenômeno é atingir a essência (Kosik, 1976, p.16).  

 

É por isso que, na concepção materialista histórica, a concepção de realidade precede a 

questão de método, que é um mediador dos processos de aprendizagem, de revelação da 

estruturação, do desenvolvimento e da transformação dos fenômenos sociais. Dessa forma, o 

método deve sempre se ater à concepção de realidade, às questões ideológicas, de relações de 

classes e, assim, as categorias de análise, o referencial teórico, devem ser sempre 

historicizadas, construídas e não rígidas. Isto é o que o difere da concepção metafísica, onde 

parte-se do pressuposto de que os fenômenos sociais são regidos por leis naturais, de causa e 
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efeito, podendo a realidade ser estudada em suas variáveis isoladas, fixas e estáveis, passíveis 

de observação neutra e objetiva. Sobre a concepção metafísica Engels (s.d) diz que: 

 

Para o metafísico, as coisas e as suas imagens no pensamento, os conceitos, são objetos  de 

investigação isolados, fixos, rígidos, focalizados um após o outro, de per si, como algo 

dado e perene. Pensa só em antíteses, sem meio termo possível; [...] A causa e o efeito 

revestem-se também, a seus olhos, da forma de uma rígida antítese. (ENGELS, s.d, p. 42). 

 

 

Engels segue dizendo ainda que: 

 

À primeira vista, este método discursivo parece-nos extremamente razoável, porque é o do 

chamado senso comum. Mas o próprio senso comum – personagem muito respeitável 

dentro de casa, entre quatro paredes – vive peripécias quando se aventura pelos caminhos 

da investigação; e o método metafísico de pensar, por muito justificado e até necessário que 

seja em muitas zonas do pensamento, mais ou menos extensas segundo a natureza do objeto 

de que se trate, tropeça sempre, cedo ou tarde, com uma barreira, ultrapassada, a qual se 

converte num método unilateral, limitado, abstrato, e se perde em insolúveis contradições, 

pois, absorvido pelos objetos concretos, não consegue perceber a sua concatenação [...] 

(ENGELS, s.d, p. 42-43). 

 

Ao contrário disso,  

 
A dialética não considera os produtos fixados, as configurações e os objetos, todo o 

conjunto do mundo material reificado, como algo originário e independente. Do 

mesmo modo como assim não considera o mundo das representações e do 

pensamento comum, não os aceita sob seu aspecto imediato: submete-os a um 

exame em que as formas reificadas do mundo objetivo e ideal se diluem, perdem sua 

fixidez, naturalidade e pretensa originalidade, para se mostrarem como fenômenos 

derivados e mediatos, como sedimentos e produtos da práxis social da humanidade 

(Kosik, 1976, p. 21). 

 

A finalidade é chegar à essência do objeto, que não se apresenta imediatamente, já que 

o que se identifica de imediato são aparências, expressões do real, que não são suficientes 

para mostrar como a realidade se formou, se movimenta e se transforma. É o que afirma 

Kosik (1976) quando diz que:  

 
“a existência real” e as formas fenomênicas da realidade – que se reproduzem 

imediatamente na mente daqueles que realizam uma determinada práxis histórica, 

como conjunto de representações ou categorias do “pensamento comum” (que 

apenas por “hábito bárbaro” são considerados conceitos) – são diferentes e muitas 

vezes absolutamente contraditórios com a lei do fenômeno, com a estrutura da coisa 

e, portanto, com o seu núcleo interno essencial e o seu conceito correspondente 

[grifos do autor] (KOSIK, 1976, p. 14). 

 

Para se alcançar a explicação da “coisa em si”, para se chegar a sua essência, é 

preciso, entretanto, compreender também a concepção de totalidade concreta, já que, para a 

dialética, a realidade investigada é um todo constituído por múltiplas determinações. Segundo 

Gadotti (2001) “Para a dialética a natureza se apresenta como um todo coerente no qual 
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objetos e fenômenos são ligados entre si, condicionando-se reciprocamente. O método 

dialético leva em conta essa ação recíproca e examina os objetos e fenômenos buscando 

entendê-los numa totalidade concreta [grifos do autor]” (GADOTTI, 2001, p. 25). O sentido 

das coisas só pode ser entendido na sua totalidade. Kosik (1976) complementa essa ideia 

quando diz que: 

 
A compreensão dialética da totalidade significa não só que as partes se encontram 

em relação de interna interação e conexão entre si e com o todo, mas também que o 

todo não pode ser petrificado na abstração situada por cima das partes, visto que o 

todo se cria a si mesmo na interação das partes [grifo do autor] (KOSIK, 1976, p. 

50). 

 

Essa recíproca conexão se dá através do movimento e das relações que ocorrem das 

partes para o todo e do todo para as partes, do fenômeno para a essência e da essência para o 

fenômeno. Portanto, para a dialética, a realidade é uma realidade em movimento e não pode 

apresentar conexões causais estáticas, definitivas.  Essa concepção de movimento é essencial 

para o método dialético. Segundo Gadotti (2001): “A dialética considera todas as coisas em 

seu devir. O movimento [grifo do autor] é uma qualidade inerente a todas as coisas. A 

natureza, a sociedade não são entidades acabadas, mas em contínua transformação, jamais 

estabelecidas definitivamente, sempre inacabadas” (GADOTTI, 2001, p. 26).  

O motor dessa transformação é a contradição, outro conceito central da dialética. Para 

Marx, a realidade é contraditória, isto é, as relações entre os elementos, partes, que a 

constituem são produzidas em contextos de contradições. Todas essas contradições são 

historicizadas, já que se redefinem e se recriam constantemente. O resultado dessas 

contradições é a constituição dos movimentos que produzem o real. Assim, o motor da 

realidade em movimento é a contradição.  

As contradições sociais (de classe, luta de classes, raças, etnias, religiões etc.) são as 

que, para Marx, segundo Cordiolli (2009), fornecem o cerne do movimento da práxis humana 

(outra concepção fundamental para o método dialético), expressa na vida social organizada 

pelo trabalho. Assim, para Marx, a historicidade (conceito também importante para a 

dialética) decorre da própria práxis humana. Práxis humana caracterizada nas relações sociais 

entendidas como relações de produção pelas quais os homens produzem e reproduzem suas 

condições materiais de existência (fenômenos e processos que existem independentemente da 

consciência do homem) e pensam e interpretam essas relações. Cabe aqui destacar que o 

trabalho aparece na obra de Marx como categoria fundamental para a investigação dialética e, 
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assim, como práxis entende-se o conjunto de relações de produção e trabalho que constituem 

a estrutura social e a ação transformadora da humanidade sobre elas. 

Assim, conforme observa Cordiolli (2009), o método dialético irá permitir alcançar as 

tendências das relações, dos movimentos, da realidade, e nunca as leis de causa e efeito (tão 

almejadas pelos métodos positivistas e pelas teorias liberais). Ao contrário do ideal capitalista 

de que o real seja alcançado apenas de forma fragmentada e naturalizada provocando numa 

visão estática do presente, para a dialética o presente é um momento de um movimento e 

assim, os acontecimentos históricos não são estáticos, mas estão em movimento. Cabe, então, 

ao investigador desvelar os movimentos do passado que implicam no desvelamento do 

presente.  

Apesar de o sistema capitalista impor dificuldades a esse desvelamento, já que suas 

ideias são fortemente ideologizadas e por isso, de acordo com Cordiolli (2009), mostram 

apenas um fragmento da realidade que termina por invertê-lo, o método dialético irá buscar na 

apreensão das diversas manifestações do real, das várias relações e em suas múltiplas 

determinações, a historicidade do real. 

Além disso, é importante observar também que, em uma investigação sob o enfoque 

do materialismo histórico dialético não basta apenas constatar como as coisas funcionam e 

estabelecer conexões entre os elementos, as partes, da realidade, mas trata-se de revelar e 

expor as estruturas dos fenômenos sociais, rompendo com o pensar da ideologia dominante. 

Para Marx e Engels (2007), “os filósofos apenas interpretaram [grifo do autor] o mundo de 

diferentes maneiras; o que importa é transformá-lo” (MARX; ENGELS, 2007, p. 535).  

   

1.1.1 Materialismo histórico dialético: categoria trabalho 

 

Além de romper com a concepção metafísica da realidade, até então predominante, o 

referencial teórico-metodológico do materialismo histórico dialético também colabora com o 

conhecimento da realidade através da indicação de categorias importantes para essa 

investigação. Segundo Cordiolli (2009), alguns dos estudos de Marx, giravam em torno de um 

grande debate com alguns economistas, dentre eles Adam Smith, onde Marx observava que o 

ponto de vista adotado por esses economistas refletia-se a partir da classe social na qual 

estavam inseridos, reproduzindo, assim, a lógica da sociedade capitalista. Esse debate acabou 
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por conceber, de acordo com este mesmo autor, a elaboração da definição do conceito de 

categoria para Marx, conceito central na concepção de seu referencial teórico e metodológico. 

Este conceito vai ser essencial para entender a noção de realidade concreta para Marx 

e assim os contornos da investigação dessa realidade através do método dialético. Segundo 

Cordiolli (2009), para Marx, as categorias, formulações abstratas que tem como objetivo 

explicar e entender a realidade, são constituídas numa sociedade específica, ou seja, só valem 

para aquela sociedade, só podem ser concebidas vinculadas ao todo e não de forma 

independente, como se existissem fora da realidade. O que pode ser visto na seguinte 

passagem quando Marx (2008) fala que: 

 
A mais simples categoria econômica, suponhamos, por exemplo, o valor de troca, 

pressupõe a população, uma população que produz em determinadas condições e 

também certo tipo de famílias, de comunidade ou Estado. Tal valor nunca poderia 

existir de outro modo senão sob como relação unilateral-abstrata de um todo 

concreto e vivo já determinado. Como categoria, ao contrário, o valor de troca leva 

consigo uma existência antediluviana (MARX, 2008, p. 257). 

 

Assim, de acordo com Marx as categorias são exclusivas da sociedade e do período 

estudados. Esse conceito constitui a base do materialismo histórico dialético. O método 

dialético considera as categorias como “produto de condições históricas, e não possuem plena 

validez senão para essas condições e dentro dos limites dessas mesmas condições” (MARX, 

2008, p. 262).   

Portanto, ao basear a investigação da realidade na concepção do materialismo histórico 

dialético, tem-se como ponto de partida o aspecto materialista da existência humana, 

produzida através do trabalho, o que faz com que o trabalho seja considerado uma categoria 

central das análises. Para Marx (1971, p. 50; 2007 p.87), o trabalho é categoria central de 

análise da materialidade histórica dos homens porque ele é fundante do ser social, ele é 

responsável pela mediação entre a natureza e a sociedade, e assim pode transformar o meio e 

as pessoas, pois transformando o mundo natural através do trabalho, o homem também 

transforma sua própria natureza.  

Cabe aqui destacar a observação de Pires (1997) de que o conceito de trabalho em 

Marx não se esgota na concepção do senso comum, que define o trabalho como um conceito 

puramente econômico, algo que o aproxima da ideia de ocupação; para Marx, o trabalho é 

entendido em seu conceito filosófico, como central na relação do homem com a natureza e 

com os outros seres humanos, como uma atividade vital da própria humanidade. É o que 

Kosik (1976) explica: 
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O trabalho, na sua essência e generalidade, não é atividade laborativa ou emprego 

que o homem desempenha e que, de retorno, exerce uma influência sobre a sua 

psique, o seu habitus e o seu pensamento, isto é, sobre as esferas parciais do ser 

humano. O trabalho é um processo que permeia todo o ser do homem e constitui a 

sua especificidade (KOSIK, 1976, p. 198). 

 

Assim, para o pensamento marxista, a atividade vital dos homens, aquela que o 

transforma em humano, aquela que a humanidade exerce para sobreviver, produzir e organizar 

seu modo de vida, é o trabalho. Definir o trabalho como categoria central de análise implica 

considerar também, na investigação, todas as suas implicações, envolvendo as relações do 

modo de produção capitalista e a interferência dos aspectos econômico, social e político. E 

dessa forma, é possível perceber que, diferente da concepção marxista, no modo de produção 

capitalista o interesse está no valor do trabalho que, como força de trabalho, possui 

capacidade de produção de valor.  

É assim que, no sistema capitalista, o trabalho, atividade vital do homem, é explorado 

na sua produção de mais-valia, definida como o tempo em que o trabalhador produz sem 

receber nada por isso e que gera, assim, o lucro. Ademais, o objetivo do sistema não é só obter 

a mais-valia, mas também incrementá-la, o que pode ser alcançado pela mais-valia absoluta 

(com o aumento da jornada de trabalho e de seu trabalho excedente) ou pela mais-valia 

relativa (através do aumento da produtividade com a redução concomitante do tempo de 

trabalho, o que diminui o valor do salário a ser pago), fase atual do capitalismo. A mais-valia 

é o que gera o lucro para o capitalista, sendo, portanto, o motor de todo o processo e o foco do 

sistema. 

Ainda segundo Pires (1997), apesar de hoje haver algumas discussões sobre a 

centralidade do trabalho, sob a justificativa de que as modificações nas relações de trabalho 

teriam levado a perda de sua característica de estruturação das relações sociais, tais 

modificações, como acreditam diversos autores, dentre eles Antunes (1995) e Alves (2000), 

não se apresentam como transformações significativas nas relações de sociais de produção, 

mantendo o trabalho na sua posição. 

 

1.1.2 Trabalho, Alienação e Educação 

 

A exploração daquilo que seria atividade vital do homem, o trabalho, pelo sistema 

capitalista, acaba por provocar um processo de alienação (expropriação da atividade 
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essencial). O conceito de alienação também é uma categoria relevante para o referencial 

teórico do materialismo histórico dialético. Sobre esse conceito, Mészáros (2006) apresenta 

uma análise interessante de que, é nos moldes do sistema capitalista que o trabalho é a base de 

toda a alienação.  

De acordo com Mészáros (2006), para o pensamento marxista, sob os moldes do 

capitalismo, categorias fundamentais (“propriedade privada”, “intercâmbio”, “divisão do 

trabalho”) se interpõem entre o homem e sua atividade (o trabalho), impedindo-o de realizar 

tal atividade de forma plena, isto é, como atividade essencial de sua humanidade. Essas 

“mediações” perturbam a relação entre homem e trabalho e subordinam tal atividade às 

exigências da produção de mercadorias. Assim: 

 
[…] se a automediação do homem for ainda mediada pela forma capitalisticamente 

institucionalizada de atividade produtiva, então a natureza não pode mediar a si 

mesma com a natureza e o homem não pode mediar a si mesmo com o homem. Ao 

contrário, o homem é confrontado pela natureza de uma maneira hostil, sob o 

império da “lei natural” que domina cegamente por meio do mecanismo do mercado 

(intercâmbio) e, de outro lado, o homem é confrontado pelo homem de uma 

maneira hostil, no antagonismo entre capital e trabalho [grifo do autor]. A inter-

relação original do homem com a natureza é transformada na relação entre trabalho 

assalariado e capitalismo [...] (MÉSZAROS, 2006, p. 81). 

 

Além disso, a divisão social do trabalho também colabora, segundo Viana (2002), para 

uma visão parcial e limitada da sociedade, conforme o autor explica a seguir: 

 
[…] a divisão social do trabalho faz nascer uma visão limitada da realidade, pois o 

indivíduo envolvido nestas relações passa a ver o mundo a partir de seu modo de 

vida, de seus valores e relações sociais oriundos daí. As representações cotidianas 

são expressões das relações sociais que os indivíduos travam em sua existência, o 

que significa que relações sociais limitadas (submetidas à divisão social do trabalho) 

produziram representações limitadas, ilusórias (VIANA, 2002, p. 1). 

 

Ainda segundo o Mészaros (2006), para Marx, como resultado desse processo de 

trabalho alienado, o corpo do indivíduo aparecerá como algo externo e estranho ao homem 

podendo, assim, ser transformado em mercadoria. Dessa forma, na medida em que seu corpo 

e sua atividade são dele alienados, o indivíduo se coisifica e se mercantiliza. 

A questão do trabalho, como forma de produzir a humanidade e como questão central 

nas relações sociais, juntamente com a questão da alienação, são essenciais nas discussões 

sobre a educação sob o ponto de vista do materialismo histórico dialético. Nesse sentido, 

pode-se levantar a seguinte pergunta: a educação está ou não a serviço da alienação? 

Na direção do pensamento de Pires (1997), para não estar a serviço da alienação, a 

educação “[...] não pode estar voltada para o trabalho de forma a responder às necessidades 
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adaptativas, funcionais, de treinamento e domesticação do trabalhador, exigidas em diferentes 

graus, pelo mundo do trabalho na sociedade moderna [...]” (PIRES, 1997, p. 90). Para superar 

esse movimento, será preciso refletir, também no processo de educação, sobre as contradições 

da organização do trabalho na sociedade contemporânea. Do contrário, a educação passa a ser 

mais uma mercadoria a serviço do sistema capitalista e de sua doutrina neoliberal. 

Essa é a tendência, entretanto, do contexto do capitalismo contemporâneo, transformar 

a educação em mais uma estratégia voltada para a competitividade. Nesse sentido, as 

empresas passam a assumir para si a tarefa de definir o conteúdo e as estratégias dos 

processos educacionais, fazendo com que ocorra uma transposição da doutrina ideológica 

empresarial para o processo educativo, agora mais diretamente adequado ao mundo do 

trabalho, ao sistema capitalista e a lógica neoliberal. 

Aqui, chega-se ao ponto que permeia toda a discussão envolvida no tema desta 

dissertação, já que nada mais ilustrativo dessa tendência do que o processo de Educação 

Corporativa. À luz dessas considerações, retoma-se, portanto, algumas questões relevantes 

para a presente pesquisa: a quem interessa o discurso da Educação Corporativa?A quem 

serve?Qual é a lógica que rege essa “nova” prática?Que Educação é essa?Quais são os 

diversos conceitos que estão na base dessa prática e a quem eles servem? O presente trabalho 

tem como objetivo entender algumas dessas questões. 

  

1.2 A investigação da Educação Corporativa sob o viés do materialismo 

histórico dialético: as publicações acadêmicas da ANPAD como fonte 

de pesquisa do real  

 

Com o intuito de alcançar o objetivo da pesquisa e compreender o funcionamento do 

fenômeno em questão (a Educação Corporativa), a investigação, tomando como pressuposto o 

referencial teórico metodológico do materialismo histórico dialético, parte do real. Para isso, 

tem como ponto de partida os fatos e situações reais coletados nos Artigos publicados nos 

eventos da ANPAD, considerados como recortes da realidade que trazem indicadores do 

fenômeno da educação corporativa na sua dimensão imediata, como aparência. 

A finalidade é alcançar uma análise dos fatos que representam o fenômeno enquanto 

produto de determinada época histórica, uma transformação na maneira de compreendê-los. O 

uso dos artigos como fonte de dados tem como objetivo, portanto, situar a educação 
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corporativa na sociedade contemporânea, sob o modo de produção capitalista. Os artigos da 

ANPAD permitem contemplar aspectos da realidade do tema no âmbito acadêmico e no 

cenário organizacional, com artigos que relatam pesquisas em empresas, tornando possível 

examinar uma determinada forma de compreender e expor a realidade vivida, através da 

interlocução da visão teórica com a vivência prática. 

Para isso, e já que não se pode compreender a essência do fenômeno dissociado da 

sociedade a que ele pertence, é preciso entender as determinações históricas que permitiram 

chegar ao estado atual do problema pesquisado, e inseri-lo no atual contexto histórico da 

sociedade capitalista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

2 Contexto histórico da valorização da qualificação nas organizações: 

mudanças do mundo do trabalho 

 

Para compreender o fenômeno da educação corporativa, é preciso, antes, entender o 

processo histórico que envolve a revalorização da qualificação e da aprendizagem no contexto 

organizacional. A emergência das políticas neoliberais, que invadiram o cenário mundial a 

partir da crise da década de 1970 com o declínio do modelo “keynesiano – fordista – 

assistencial – burocrático” – nomenclatura dada por Gurgel (2003) – e conduziram a 

transformações econômicas, políticas e sociais a nível mundial nas sociedades capitalistas 

contemporâneas, é o que torna possível a reflexão sobre a qualificação e a educação no 

cenário atual.  

A título de elucidação é preciso apresentar uma caracterização resumida do que se 

denominam políticas neoliberais ou neoliberalismo. Segundo Boito Jr. (1999): 

 

A ideologia neoliberal contemporânea é, essencialmente, um liberalismo econômico, 

que exalta o mercado, a concorrência e a liberdade de iniciativa empresarial, 

rejeitando de modo agressivo, porém genérico e vago, a intervenção do Estado na 

economia (BOITO JR, 1999, p. 23). 

 

O autor segue dizendo que: 

 

A ideologia neoliberal retoma o antigo discurso econômico burguês, gestado na 

autora do capitalismo, e opera com esse discurso em condições históricas novas. 

Esse deslocamento histórico introduz uma cisão na ideologia neoliberal, instaurando 

uma contradição entre os princípios doutrinários gerais, que dominam a superfície 

do seu discurso e que estão concentrados na apologia do mercado, e suas propostas 

de ação prática, que não dispensam a intervenção do Estado e preservam os 

monopólios (BOITO JR, 1999, p. 23). 

 

 

Portanto, explica Boito Jr. (1999, p. 27-29), que ao se ater superficialmente ao discurso 

neoliberal, tem-se a impressão de que os neoliberais são sempre a favor da substituição da 

regulamentação e intervenção estatal na economia pelo livre mercado. Porém, segundo o 

autor, na prática, suas políticas de defesa do livre mercado são voltadas apenas àquilo que 

convém a lógica de acumulação de capital. Ou seja, na prática opera-se um mecanismo de 

seleção de redução ou reformulação da intervenção do Estado na economia de acordo com os 

interesses do neoliberalismo. Assim, ocorre que os governos neoliberais acabam por 

selecionar setores e atividades aos quais se aplicam os princípios do neoliberalismo, criando 

novos tipos de intervenção do Estado na economia. Dessa forma, 
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[...] os neoliberais são mais ou menos conseqüentes com a apologia que fazem do 

mercado quando se referem à atividade econômica do Estado (como produtor de 

bens e como fornecedor de serviços urbanos e sociais), ao comércio exterior e ao 

mercado de força de trabalho. Defendem, para essas áreas, a privatização, a abertura 

comercial e a desregulamentação financeira e do mercado de força de trabalho. Esse 

é o tripé que, grosso modo, caracteriza a política neoliberal (BOITO JR, 1999, p. 

30). 

 

Após esse breve esclarecimento sobre o conceito de neoliberalismo, cabe ainda 

ressaltar que, considera-se que este momento histórico construído a partir da crise da década 

de 1970 pautado em uma nova lógica de acumulação do capital baseada em políticas 

neoliberais ainda não foi superado, apesar de atualmente se querer dar essa impressão através 

da veiculação de conceitos baseados em uma dita nova sociedade, chamada de “sociedade do 

conhecimento”.  

Portanto, partindo dos acontecimentos que marcaram a construção do “momento” 

histórico atual, acredita-se que será possível discutir o sentido da proposta da educação 

corporativa, num cenário em que o conhecimento se apresenta em um discurso que o coloca 

como fator de produção mais importante. A nova lógica de acumulação de capital, introduzida 

pelas políticas neoliberais, provocou a entrada de novos termos, categorias, conceitos no 

plano da produção econômica e, consequentemente, nas esferas política e social. Assim, esta 

dissertação irá procurar contextualizar, em linhas gerais, quais mudanças contribuíram para a 

emergência do sistema de Educação Corporativa. 

 

2.1 Contexto internacional 

 

Para compreendermos o cenário mundial a partir dos anos de 1970 faz-se necessário, 

no entanto, recuperarmos alguns elementos do período anterior, que inclui o período do pós-

guerra – a chamada época de ouro. Esse período, por sua vez, encontra melhor compreensão a 

partir da análise da alternativa de saída da grande crise de 1929, identificada e caracterizada 

por Hobbsbawn (1995, p. 111). A alternativa de superação da crise de 1929 combinava, de 

acordo com Gurgel (2003), baseado em Hobbsbawn, quatro elementos principais, em 

proporções diferentes de acordo com o local que se dava: sistema de produção fordista; 

modelo de gestão keynesiano; Estado assistencialista; sistema burocrático.  

O chamado keynesianismo tem como característica principal a combinação de uma 

presença maciça do Estado, como regulador do emprego e do consumo, constituindo-se como 
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empregador, investidor e comprador, juntamente com uma forte presença do ideário social-

democrata. O modelo fordista, apesar de abalado pela crise capitalista, permanece como 

modelo de produção a ser resgatado pela gestão keynesiana, sendo sua contribuição após a 

crise limitada a produção.  

O terceiro elemento constituinte da composição encontrada para a saída da crise, o 

Estado do bem-estar social (Welfare State), tinha como característica um sistema público de 

atendimento às necessidades básicas da população, como saúde, educação e habitação.  O 

objetivo desse atendimento às necessidades básicas era se constituir em renda indireta para a 

população, que poderia, assim, utilizar mais o seu salário para o consumo, ao invés de 

direcioná-lo para suas necessidades básicas de sobrevivência. 

Finalmente, em virtude desse novo Estado, com extensa atuação, colocou-se como 

necessário um controle legal mais rigoroso dos gastos públicos. Neste sentido apresentava-se 

como fundamental uma precisa distinção entre o público e o privado, juntamente com um 

tratamento mais impessoal através de normas e regulamentos para o controle dos gastos 

públicos. É assim que a teoria burocrática de Max Weber é colocada em evidência, como 

opção adequada em relação a tais necessidades. 

A partir dos anos 70, entretanto, esse modelo dominante desde a superação da crise de 

1929 até então foi, segundo Gurgel (2003), comprometido por um conjunto de fatores. O 

avanço dos movimentos sindicais e sociais no espaço político, ampliando e elevando os custos 

daquilo que era amparado pelo Estado, juntamente com a corrupção, desvios nos orçamento, 

empreguismo, enfraqueceu a capacidade de investimento do Estado. A literatura também 

destaca que a concentração de renda, com a transferência de recursos para uma pequena 

parcela da população, provocou acumulação de riqueza e diminuiu o consumo, trazendo a 

necessidade de uma produção baseada na demanda e voltada para exigências de mercado mais 

individualizadas, já que seria preciso produzir para os mesmos consumidores.  

Assim, de acordo com Antunes (1995), algumas transformações começaram a ganhar 

força por parte do próprio sistema, como resposta a esta nova crise do capital, na direção de 

um processo de reorganização deste e de sua ideologia e política de dominação. Esse processo 

tem como maior evidência o advento do neoliberalismo, caracterizado, entre outras coisas, 

pela privatização do Estado, desregulamentação dos direitos trabalhistas e desmontagem do 

setor produtivo estatal. As colocações trazidas por Harvey (2011) reforçam e complementam 

essas ideias: 
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O endividamento crônico do Estado gerou todo tipo de oportunidades de atividade 

especulativa, o que, por sua vez, tornou o poder do Estado mais vulnerável a 

influências financeiras. Em suma, o capital financeiro passou ao centro do palco 

nessa nova fase da hegemonia norte-americana, tendo podido exercer certo poder 

disciplinar tanto sobre os movimentos da classe operária como sobre as ações do 

Estado, em particular quando e onde o Estado assumiu dívidas de monta (HARVEY, 

2011, p. 59).  
 

A partir daí, entram em cena as políticas neoliberais, questionando em parte a 

eficiência e inserção do Estado em setores produtivos tidos como de interesse privado, e 

diminuindo o seu papel da forma como convinha naquele momento. Nesse contexto, o 

sistema fordista e a gestão burocrática passam a também serem contestados, abrindo espaço 

para propostas de flexibilização do modo de produção.  

Essas propostas dão início a um novo arranjo produtivo e econômico que, por sua vez, 

provoca uma reformulação das empresas. A partir daí, de acordo com Gurgel (2003), as 

tecnologias de gestão contemporâneas, reconhecidas e colocadas no cenário das 

transformações neoliberais, se convertem em peça importante para a saída da crise do 

capitalismo da década de 1970. 

Cabe lembrar aqui que este processo de reestruturação produtiva ocorreu em um 

contexto identificado como o de um novo processo de expansionismo do capital, denominado 

globalização, possibilitado, dentre outros fatores, pelo emprego crescente de novas 

tecnologias. O processo de globalização propicia, segundo Gurgel (2003), o início de uma 

vasta desregulamentação dos mercados nacionais, a suspensão de barreiras alfandegárias, 

unificação das legislações, inclusive trabalhistas, justificadas pela concepção de integração, 

além de certa redução da presença econômica do Estado. 

Sobre a questão da influência da reformulação da presença econômica do Estado no 

processo de globalização, cabe recorrer novamente a Boito Jr. (1999) que explica que “Esse 

processo configura, portanto, não uma simples redução da intervenção do Estado na 

economia. Pode-se falar numa redução, mas, ao mesmo tempo, ela é acompanhada de uma 

reformulação do intervencionismo estatal” (BOITO JR., 1999, p. 28). 

Assim, ainda segundo Boito Jr. (1999): 

 

Em algumas áreas, como por exemplo na esfera da produção de bens e no âmbito do 

mercado da força de trabalho, poderemos falar, em consonância com o que afirmam 

os neoliberais, que ocorre, no geral, um recuo do papel do Estado. Em outras áreas, 

como na administração do câmbio, da dívida externa e dos juros, pode-se constatar, 

especialmente nos países latino-americanos, que os governos neoliberais 

promoveram uma intervenção de novo tipo do Estado na economia (BOITO JR., 

1999, p. 28) 
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Essa seleção das práticas neoliberais em relação à direção de seu discurso de 

redução/reformulação do Estado tem, para Boito Jr. (1999), o seguinte objetivo: 

 

Ele mina o Estado de bem-estar nos países centrais e o pouco que se obteve de 

direitos sociais na América Latina, além de reforçar a influência e o controle das três 

grandes potências imperialistas – Estados Unidos, Japão e Alemanha – sobre as 

economias periféricas [...] visa suprimir ou revisar as reformas que o movimento 

operário e a luta antiimperialista impuseram tanto ao capitalismo quanto ao 

imperialismo ao longo do século XX (BOITO JR., 1999, p. 30). 

 

Sendo assim, a reformulação da intervenção do Estado tem como finalidade 

possibilitar o novo imperialismo – o termo imperialismo aqui é de Boito Jr. (1999) – 

estimulado pelo processo de globalização e “mundialização” do capital. Neste sentido, para 

Gurgel (2003), na verdade, “mais do que o fenômeno do livre-comércio e, no seu interior, a 

livre circulação do capital, a globalização foi a aceitação do modelo neoliberal como modelo 

macroeconômico da sociedade contemporânea” (GURGEL, 2003, p. 121). Segundo Alves 

(2000), “É a partir da mundialização do capital que se desenvolve um complexo de 

reestruturação produtiva, com impactos estruturais no mundo do trabalho” (ALVES, 2000, p. 

9).  

Esse intenso processo de reestruturação do modo de produção é caracterizado, 

segundo Alves (2000), pela chamada “especialização flexível” ou “acumulação flexível”. De 

acordo com Antunes (1995), atribui-se a Sabel e Piore o pioneirismo na apresentação da tese 

da “especialização flexível”, considerada por eles como uma nova forma produtiva que teria 

como característica a articulação entre desenvolvimento tecnológico e uma descentralização 

da produção baseada em pequenas e médias empresas, numa produção “artesanal”. Antunes 

(1995) explica que, segundo estes autores, este seria um novo modelo produtivo, responsável 

pela superação do modo de produção dominante até então, o fordismo, no sistema de 

produção capitalista. 

Entretanto, ainda segundo Antunes (1995), Harvey (1992) se distancia da tese de Sabel 

e Piore que defende o advento de um novo paradigma produtivo. Para Harvey (1992 apud 

ANTUNES, 1995), a acumulação flexível, termo que o autor utiliza para designar este 

processo de reestruturação do capitalismo, não tem em sua essência algo realmente novo, já 

que seria apenas uma forma diferente de alcançar a mesma lógica capitalista, onde estaria 

presente ainda com força, em sua base, o modo de produção fordista.  

Por outro lado, de acordo com Antunes (1995), Harvey (1992) também se distancia 

das teses que não consideram a existência de transformações significativas no processo de 
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acumulação de capital. Segundo Antunes (1995), as considerações deste autor se dão no 

sentido de reconhecimento da existência de uma nova fase produtiva que articula, entretanto, 

o fordismo com processos produtivos artesanais, isto é, de uma combinação de processos 

produtivos.  

Portanto, Antunes (1995) destaca o fato de que Harvey, apesar de não concordar com a 

tese de Sabel e Piori, também alerta para o perigo de acreditar que nenhuma mudança ocorreu, 

quando, existem tantos fatos que trazem profundas consequências para o mundo do trabalho. 

E para entender tais consequências da acumulação flexível é fundamental entender sua 

experiência de maior impacto, que foi, segundo Antunes (1995), o toyotismo. Alves (2000) 

está de acordo com a ideia de Antunes e a complementa quando diz que: “Foi nos anos 80 que 

o toyotismo conseguiu alcançar um poder ideológico e estruturante considerável, passando a 

representar o „momento predominante‟ do complexo de reestruturação produtiva na era da 

mundialização do capital” (ALVES, 2000, p. 29). 

O toyotismo tem sua origem na empresa da Toyota no Japão, país que, na época, se 

encontrava devastado pelo pós-guerra e que, por isso, tinha o estímulo do Estado no seu 

reerguimento. Essa situação em que o país se encontrava impôs para as indústrias diversas 

transformações, como a necessidade de, devido à crise financeira e à escassez de mão de obra 

ocasionadas pelo pós-guerra, aumentarem a produção sem aumentarem o número de 

trabalhadores. Esta necessidade, de certa forma, acarretou em uma outra, a de um mesmo 

trabalhador operar várias máquinas ao mesmo tempo.  

Além destas necessidades, Coriat (1994, p. 40-43) também acrescenta outras 

necessidades impostas pela condição do país no pós-guerra, dentre elas, a de atender um 

mercado interno com pedidos pequenos e diferenciados. Estas necessidades são apontadas por 

Coriat (1994) como dentre as fases que levaram ao advento do toyotismo. 

Ademais, Coriat (1994, p. 45), ainda destaca que o entrave mais significativo à 

expansão do toyotismo, o combativo sindicalismo japonês, conhecido por sua forte atuação, 

foi derrotado pela Toyota. E, após sucessivas derrotas, a desestruturação desse sindicalismo 

combativo possibilitou a criação, por parte das empresas, do sindicalismo de empresa, 

subordinado ao ideário patronal.  

Sendo assim, é possível identificar, de acordo com Coriat (1994), dentre as 

características do toyotismo: produção voltada e conduzida pela demanda, isto é, uma 

produção diversificada e voltada a produzir somente o necessário, determinada pelo consumo 

e sustentada na existência de um estoque mínimo, diferente da produção em massa do 
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fordismo; um maior controle da qualidade da produção, caracterizada pelo investimento em 

treinamento, participação e pelo CCQ (Círculo de Controle de Qualidade); processo produtivo 

flexível, com trabalhadores polivalentes, multifuncionais; o incentivo para a realização do 

trabalho em equipe, possibilitando uma flexibilidade também na organização do trabalho, 

necessária para agilizar a produção; a horizontalização produtiva, estendendo a produção às 

empresas subcontratadas, terceirizadas, o que também acaba por expandir os métodos do 

toyotismo a essa rede de fornecedores; e o sindicalismo de empresa. 

É necessário destacar ainda, que a força do impacto causado pela experiência do 

toyotismo se deu também por sua capacidade, proporcionada pela nova fase de acumulação 

do capital, de expansão em escala mundial, o que é ressaltado por Antunes (1995) quando ele 

explica que: 

 
Se na concretude japonesa, onde se gestou e se desenvolveu, esse modelo tem estes 

contornos básicos, sua expansão em escala mundial e sob formas menos “puras” e 

mais híbridas, tem sido também avassaladora. [...] o modelo japonês, de um modo 

ou de outro, mais ou menos “adaptado”, mais ou menos (des) caracterizado, tem 

demonstrado enorme potencial universalizante [...] (ANTUNES, 1995, p. 30). 

 

Ainda neste sentido, pode-se destacar a sugestão de Coriat (1994, p. 164) de que, em 

um cenário internacionalizado, se as ideias do toyotismo japonês são, de certa forma, 

copiadas, é porque correspondem àquela fase do capitalismo, caracterizada pelo crescimento 

da concorrência, pela diferenciação e pela qualidade. 

Alves (2000) concorda com a sugestão de Coriat quando afirma que: 

 
É claro que a projeção universal do toyotismo, a partir dos anos 80, vincula-se ao 

sucesso da indústria manufatureira japonesa na concorrência internacional. Durante 

os anos 70 e 80, diversas técnicas foram importadas do Japão […] Mas o novo 

método de gestão da produção impulsionado, em sua gênese sócio-histórica, pelo 

sistema Toyota, conseguiu assumir valor universal para o capital em processo, tendo 

em vista as próprias exigências do capitalismo mundial, das novas condições de 

concorrência e de valorização do capital surgidas a partir da crise capitalista dos 

anos 70 (ALVES, 2000, p. 30). 

   

2.2 Contexto brasileiro  

 

Para entender como a nova lógica de acumulação de capital, caracterizada pelas 

políticas neoliberais, se instaura no Brasil, é preciso entender, primeiro, o contexto do 

processo de consolidação e desenvolvimento do capitalismo no país. É possível localizar esse 

processo, sobretudo a partir do golpe militar de 1964. Sobre isso, Behring (2003), observa que 
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para Fernandes (1987), é o golpe de 1964 que desencadeia a aceleração e o aprofundamento 

da acumulação capitalista no Brasil. 

Behring (2003) explica que o golpe de 1964 foi a solução encontrada pela burguesia 

brasileira para oferecer novas condições de abertura ao capital financeiro estrangeiro, ao 

mesmo tempo em que, reprimia o crescimento da classe operária e das pressões por novos 

pactos sociais em direção a democracia, e se apropriava do Estado, que apresentava um 

crescimento contrário aos ideais burgueses. Segundo Behring (2003): 

 
O golpe de 1964 permite uma liberdade total de movimento, no sentido de 

empreender transformações requeridas para uma adaptação ao capital monopolista. 

[…] Assim, o Estado converteu-se em captador de poupança externa e base de 

internacionalização da economia brasileira, em consonância com os interesses da 

classe que representava (BEHRING, 2003, p. 104-105). 

 

 

Assim, ainda de acordo com Behring (2003), Oliveira (1984) explica que: 

 
No pós-64, em que pese o conservantismo político como elemento de continuidade, 

houve uma transformação no parque industrial brasileiro, induzida por uma singular 

articulação entre Estado, capital estrangeiro e capital nacional, este último num 

papel subordinado, mas cômodo (OLIVEIRA, 1984, p. 114-134 apud BEHRING, 

2003, p. 115). 

 

É assim que se instaura no país uma aceleração do crescimento econômico que irá 

culminar no chamado “milagre econômico”, momento em que se difunde no país um 

sentimento de progresso, inclusão e projeto nacional, ainda que ilusório, conforme ressalta 

Behring (2003, p. 115) sobre a observação de Fernandes. 

Entretanto, na década de 1980 a crise – já caracterizada anteriormente neste trabalho – 

instalada nos países centrais do capitalismo a partir de 1970, começa a repercutir nos países 

de Terceiro Mundo, principalmente aqueles com grande parque industrial e dependência do 

capital estrangeiro, como o Brasil. O país, então, entra em um período de grande incremento 

de seus endividamentos, configurando a chamada “década perdida”. 

Esse cenário de crise abre um processo de tentativa de redemocratização no país, 

através do aparecimento de movimentos sociais como a luta pela anistia, direitos humanos, 

eleições diretas e constituinte. Entretanto, a vitória de Collor de Melo na primeira eleição 

direta para a Presidência da República pós o golpe de 1964 quebra, segundo Figueiredo e 

Meirelles (2010 In: VERTHEIN; BRAGA; VERGNE, 2010) a expectativa de mudança e abre 

espaço para a entrada das políticas neoliberais no país, já em curso nas economias centrais do 

capitalismo. 
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Contudo, segundo Behring (2003), Collor tão pouco representava a vontade política 

efetiva da burguesia brasileira, o que resultou logo após um pequeno período de mandado em 

seu impeachment. Todavia, o governo de Collor possibilita um movimento no sentido de 

recomposição de articulação política a favor dos interesses da burguesia impulsionado pelo 

governo de Itamar Franco, vice de Collor, que tem na figura de seu Ministro da Fazenda, 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), “o articulador e intelectual orgânico da contrarreforma e 

da hegemonia burguesa no Brasil contemporâneo” (OLIVEIRA, 1998, p. 176-177 apud 

BEHRING, 2003). 

É Fernando Henrique Cardoso que formula o Plano Real, plano que inaugura uma 

nova moeda no país com promessa de estabilização da crise. Segundo Behring (2003) o Plano 

Real acabou por impulsionar a candidatura de FHC à Presidência da República e, assim, 

segundo a autora:  

 
Os brasileiros, traumatizados com uma inflação de 50% ao mês (junho de 1994) e 

esgotados com a incapacidade de planejar sua vida cotidiana, votaram na moeda e na 

promessa de que, com a estabilidade, viriam o crescimento e dias melhores 

(BEHRING, 2003, p. 155). 

 

 

Segundo Figueiredo e Meirelles (2010) o governo FHC entra em consonância com os 

interesses da classe dominante e sintoniza o país com a lógica do capital internacional, 

efetuando ações para combater a crise e inaugurando um novo período de estabilidade e 

crescimento. Esse contexto, de acordo com os autores, cria condições para entrada de políticas 

neoliberais, que, como já visto anteriormente neste trabalho, enfatizam a noção de Estado 

redução e reformulação do Estado visando a interesses próprios dessa lógica de acumulação, 

promovendo, segundo Boito Jr. (1999), uma intervenção do Estado de novo tipo na economia. 

O Estado passa a estimular as privatizações em determinados setores e a atuar em setores que 

convém ao mercado e a acumulação capitalista neoliberal, precisando, assim, passar por 

reformulações, inclusive em sua gestão burocrática. 

 De acordo ainda com Figueiredo e Meirelles (2010) é neste sentido que: 

 

Bresser Pereira (1998), ministro de FHC e principal articulador da proposta, defende 

a Reforma do Estado para adequá-la às exigências dos ditos “novos tempos” na 

conjuntura mundial e na brasileira. A nova concepção de estado gerencial [grifo dos 

autores] deve privilegiar a fiscalização e regulação em detrimento do investimento e 

da alavancagem, característicos da economia do período anterior. A mudança, 

segundo ele, visa dar maior agilidade à ação do Estado, viabilizando um 

atendimento eficiente à população, consoante com os “avanços democráticos” no 

país. Suas propostas de reestruturação das funções do Estado vão abrir espaço para 

justificar as privatizações de vários setores do serviço público, um dos corolários do 
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projeto neoliberal (FIGUEIREDO; MEIRELLES, 2010, p. 82 In: VERTHEIN; 

BRAGA; VERGNER, 2010). 

 

A Reforma do Estado brasileiro instaura então um novo modelo de gestão pública, 

agora gerencial, que abre espaço para a entrada das políticas neoliberais no país e com elas o 

movimento de reestruturação produtiva a favor da acumulação flexível, caracterizado no 

contexto brasileiro pelos conceitos relacionados à qualidade total. Nesse sentido, segundo 

Figueiredo e Meirelles (2010): 

 

O cenário de competitividade e reestruturação, já delineado anteriormente, apontou a 

necessidade de reestruturação dos setores industriais, que adotaram métodos de 

gestão, relacionados à Qualidade e produtividade. Nesse sentido, surgiram vários 

programas que objetivavam estimular a absorção desses conceitos pela sociedade 

(FIGUEIREDO; MEIRELLES, 2010, p. 86 In: VERTHEIN; BRAGA; VERGNER, 

2010). 

 

Sendo assim, as ideias apregoadas pelo toyotismo também se adéquam ao novo 

contexto brasileiro, caracterizado pela entrada na nova fase de acumulação capitalista, ainda 

que se apresente com roupagens adequadas ao cenário do país. Esse movimento se inicia na 

administração pública com a perspectiva da reforma gerencial, que tem como base a melhoria 

da qualidade e da eficiência através da inspiração das práticas de gerenciamento de empresas 

privadas. Neste sentido, 

 

A perspectiva gerencial introduz a eficiência e a qualidade como cultura na 

administração pública, inspirada em elementos da gestão empresarial. O controle se 

faz pelos resultados, e não pelos processos, sem abrir mão da profissionalização do 

funcionalismo, tal como na orientação burocrática. É uma estratégia que conduz à 

competição administrada no interior do Estado e que envolve: definição precisa dos 

objetivos a serem atingidos pelas instituições; autonomia na gestão dos recursos 

materiais, financeiros e humanos; controle e cobrança a posteriori [grifo do autor] 

dos resultados. Com isso, a proposta aponta para a flexibilização e a 

descentralização das decisões, o que, espera-se, vai aumentar a eficiência do Estado 

(BEHRING, 2003, p. 179). 

 

Na mesma direção tem-se o processo de privatização de empresas estatais e a entrada 

do processo de reestruturação produtiva na gestão empresarial como um todo, com a difusão 

dessas estratégias de eficiência, produtividade e competição, em consonância com a nova 

lógica de acumulação de capital a nível mundial. A partir daí, então, o Brasil entra na lógica 

da mundialização do capital, se firmando como um país ajustado a “era da globalização”, um 

país “pós-moderno”, alinhando às conjunturas do contexto internacional e a todas as 

transformações no mundo do trabalho decorrentes das políticas neoliberais. 
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2.3 Consequências para o Mundo do Trabalho: em direção à valorização 

da qualificação do trabalhador 

 

As diversas transformações ocorridas no sistema capitalista e em seus processos 

produtivos trazem profundas consequências para o mundo do trabalho e para os trabalhadores. 

As consequências que a reestruturação produtiva, iniciada a nível mundial a partir dos anos 

1970 e a nível Brasil a partir de 1990, trouxe, e ainda traz, para o mundo do trabalho e para 

classe trabalhadora foram, e ainda são, presenciadas na sociedade contemporânea, já que o 

momento histórico do qual esta é expressão ainda não foi superado. Alves (2000) confirma 

isto quando diz que: 

 

Foi a nova crise do capital […] que atingiu os países capitalistas centrais a partir de 

1973, que impulsionou, principalmente nos anos 80 e 90, uma série de 

transformações sócio-históricas que alcançaram as mais diversas esferas do ser 

social. Surge o que denominamos um novo complexo de reestruturação produtiva 

[…] que busca constituir um novo patamar de acumulação capitalista em escala 

planetária e tende a debilitar o mundo do trabalho, promovendo alterações 

importantes na forma de ser (e subjetividade) da classe dos trabalhadores 

assalariados (ALVES, 2000, p. 16). 

 

Tais consequências podem ser identificadas em um breve panorama deste novo mundo 

do trabalho, caracterizado, segundo Alves (2000), pelo aparecimento de uma nova classe de 

trabalhadores, uma força de trabalho com níveis mais altos de educação e qualificação, mas 

também por um novo impulso à sua fragmentação, a partir do desemprego estrutural e da 

proliferação de subempregos e salários.   

Entretanto, para entender mais profundamente essas consequências, é preciso 

compreender antes, a significação das expressões “especialização flexível” e/ou “acumulação 

flexível”. Alves (2000) nos alerta para o perigo de enxergá-la como algo essencialmente novo, 

quando, na verdade, uma das características de base da produção capitalista “é sempre 

„flexibilizar‟ as condições de produção – principalmente as da força de trabalho” (ALVES, 

2000, p. 23). A flexibilidade da força de trabalho é intrinsecamente estratégica para a 

acumulação do capital. O sistema capitalista implica na existência de trabalhadores flexíveis 

às suas necessidades.   

Porém, Alves (2000) também afirma que: 

 
É claro que, na era da mundialização do capital, a partir da Terceira Revolução 

Tecnológica, sob a ofensiva neoliberal, a categoria da flexibilidade se desdobra e 
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adquire múltiplas determinações no interior do complexo de produção de 

mercadorias, assumindo, desse modo, novas proporções, intensidade e amplitude 

(ALVES, 2000, p. 23).  

 

É por isso que o debate sobre a flexibilidade é vinculado à experiência que ilustra de 

maneira mais significativa a reestruturação produtiva ocorrida neste contexto: o toyotismo. 

Segundo Antunes (1995), um dos pontos essenciais do toyotismo é que, para a efetiva 

flexibilização da produção proposta em seu modelo, também se faz imprescindível, para isto, 

a flexibilização dos trabalhadores. Assim, é necessário que também se tenha flexibilidade nos 

direitos trabalhistas, nos contratos de trabalho, nas legislações e regulamentações social e 

sindical, de modo a dispor, segundo Antunes (1995), a força de trabalho em função das 

necessidades do mercado. 

Essa flexibilização da força de trabalho está em consonância com a estruturação do 

toyotismo que se baseia em um número mínimo de trabalhadores, mantendo e ampliando a 

produção através da realização de horas extras e de trabalhadores temporários ou 

subcontradados. Assim, a consequência é a redução do quadro de trabalhadores efetivos 

concomitantemente com o crescimento do desemprego estrutural e com a precarização do 

trabalho presente nas formas de trabalho temporário, subcontratado, terceirizado. Ou seja, a 

em última instância, a consequência é o subemprego, colocado a partir uma força de trabalho 

cada vez mais fácil de “entrar” e de ser demitida sem custos, com precariedade do emprego e 

da remuneração, juntamente com a ausência de proteção de leis trabalhistas e de sindicatos.  

É neste sentido que Alves (2000) dirá que: 

 
O resultado histórico da acumulação flexível sobre o mercado de trabalho é deveras 

impressionante: instaurou-se um novo patamar de desemprego estrutural e 

proliferação do trabalho precário nos principais países capitalistas (ALVES, 2000, p. 

18). 

 

Mészaros também apresenta uma análise parecida quando diz que: 

Os verdadeiros obstáculos confrontados pelo trabalho no presente e no futuro próximo 

podem ser resumidos em duas palavras: “flexibilidade” e “desregulamentação”. Dois dos 

mais estimados lemas das “personificações do capital” hoje, tanto no comércio quanto na 

política. Tais termos têm a intenção de soar bastante atraentes e progressistas. Na verdade, 

porém, incorporam as mais agressivas aspirações antitrabalho e políticas do neoliberalismo, 

que se alegam ser tão louváveis a todo ser racional quanto a maternidade ou uma torta de 

maça. Pois a “flexibilidade” com relação às práticas de trabalho – que devem ser facilitadas 

e aplicadas por meio de vários tipos de “desregulamentação” – equivale, na realizadade, à 

implacável precarização [grifo do autor] da força de trabalho (MÉSZAROS, 2007, p. 148). 

 

 

O desenvolvimento tecnológico por sua vez acaba por intensificar esse processo de 

expansão de mais-valia na medida em que a implantação de novas tecnologias gera um maior 
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excedente de força de trabalho. Além disso, em relação a evolução tecnológica, os princípios 

do toyotismo acabam por se adequar também às necessidades da nova base técnica da 

produção capitalista, vinculada à constante introdução de novas tecnologias, que exige uma 

nova forma de subjetividade da classe trabalhadora, caracterizada agora por trabalhadores 

polivalentes, que trabalham em equipe e que necessitam de novas qualificações. Nas palavras 

de Alves (2000): 

 
[…] a constituição do toyotismo tornou-se adequada à nova base técnica da 

produção capitalista, vinculada à Terceira Revolução Industrial, que exige nova 

subjetividade operária – pelo menos dos operários centrais – à produção de 

mercadorias (as novas tecnologias de base microeletrônica, em virtude de sua 

complexidade e altos custos, exigem uma nova disposição subjetiva dos operários 

em cooperar com a produção). Ora, é o toyotismo que irá propiciar, com maior 

poder ideológico, no campo organizacional, os apelos à administração participativa, 

salientando o sindicalismo de participação e os CCQ`s (Círculos de Controle de 

Qualidade); reconstituindo, para isso, a linha de montagem e instaurando uma nova 

forma de gestão da força de trabalho (ALVES, 2000, p. 37). 

 

As características do toyotismo apontadas por Alves (2000) na citação acima, que 

envolvem um maior controle da qualidade de produção através de ferramentas como a gestão 

participativa, os CCQ`s, a multifuncionalidade dos trabalhadores, o investimento em 

qualificação, entre outras, acabam por envolver muito mais os trabalhadores no sentido de 

fazê-los se sentirem responsáveis pelo processo de produção e por sua qualidade.                                                                                                                                

O toyotismo tem como objetivo incentivar a participação crescente dos trabalhadores 

nos processos de produção de forma a envolver os trabalhadores, aumentar a produção, e 

apropriar-se de seu saber através deste engajamento estimulado. Por isso, fazendo um paralelo 

com o modo de produção fordista, Antunes (1995), dirá que: 

 
A subsunção do ideário do trabalhador àquele veiculado pelo capital, a sujeição do 

ser que trabalha no “espírito” Toyota, à “família” Toyota, é de muito maior 

intensidade, é qualitativamente distinta daquela existente na era do fordismo. Esta 

era movida centralmente por uma lógica mais despótica; aquela, a do toyotismo, é 

mais consensual, mais envolvente, mais participativa, em verdade mais 

manipulatória. (ANTUNES, 1995, p. 34). 

 

Além disso, outra consequência, segundo Antunes (1995), é que o incentivo à 

qualificação se configura em um contexto de avanço tecnológico que exige o acesso a novos 

conhecimentos por parte de alguns setores da classe trabalhadora, enquanto que, por outro 

lado, paralelamente, outra parcela de trabalhadores passa por um processo de desqualificação 

caracterizado pelo aumento do subemprego e do desemprego estrutural.  
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Portanto, por um lado, as empresas investem em treinamento e valorizam a 

qualificação de trabalhadores considerados centrais no processo de produção, com o objetivo 

de adequá-los às novas tecnologias e aumentar a produtividade. Por outro, aumenta-se a 

tendência à desqualificação de outra parcela de trabalhadores, a partir do crescimento do 

número de trabalhadores subempregados, que oscilam entre trabalhos temporários, 

subcontratados, terceirizados e entre aqueles que reforçam a massa do desemprego estrutural.  

A desqualificação neste sentido, também aparece como intrínseca a um sistema que 

necessita de um contingente de trabalhadores que submete a condições precárias de trabalho, 

características dos empregos temporários, subcontrados e terceirizados. E, a partir desta dupla 

tendência, como observa Alves (2000), tem-se o aumento do processo de fragmentação da 

classe trabalhadora, já que, nas suas palavras: 

 
[...] ocorre uma cisão na estrutura da classe operária, entre seu núcleo produtivo, 

constituído pelos operários “polivalentes”, com capacidade de autonomia, de 

iniciativa e de renovação contínua de seus conhecimentos, e os demais operários 

industriais, o subproletariado tardio, que são incorporados à periferia da produção, 

em sua maioria com empregos precários, temporários, com níveis de salários 

inferiores (ALVES, 2000, p. 70). 

 

É preciso ressaltar, entretanto, que a exigência de qualificação está direcionada para 

todos os setores da produção. A evidência desta expansão pode ser ilustrada nas palavras de 

um reitor de uma Universidade Corporativa dos EUA destacada por Meister (1999): 

 
[...] está surgindo um conjunto totalmente novo de tecnologias que exigirão que o 

trabalhador médio, seja no setor administrativo ou de produção, adquira 

qualificações que não eram obrigatórias no passado. Essas qualificações vão além 

das responsabilidades limitadas de determinado cargo e alcançam um amplo 

conjunto de habilidades necessárias para que o trabalhador se adapte às novas 

tecnologias e mudanças do mercado de trabalho (MEISTER, 1999, p. 7). 

 

Neste sentido, a “nova” classe trabalhadora irá precisar lidar com demandas que 

exigem dos trabalhadores qualificações e papéis totalmente novos. Para Alves (2000) não é 

apenas o saber operário que é capturado pela lógica do capital, mas sua a disposição 

intelectual-afetiva que é constituída para cooperar, para trabalhar em equipe, buscando sempre 

a maior qualidade e produtividade. É nesta direção, segundo Alves (2000), que o trabalhador é 

incentivado a pensar “pró-ativamente”, a encontrar soluções antes que os problemas 

aconteçam. 

Esta valorização da qualificação exige a entrada em cena de uma nova gestão que tem 

como foco as pessoas, ressaltando competências e aprendizagem. É sobre as implicações 

deste novo foco para o mundo do trabalho que irá se desenvolver o próximo capítulo. 
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3 A Educação Corporativa na perspectiva contemporânea: principais 

conceitos teóricos 

 

A discussão anterior permite perceber em que contexto se fortaleceu a ideia da 

valorização da qualificação no trabalho e o que provocou a emergência de um novo discurso 

acerca do papel dos trabalhadores nas organizações, que passam a ser incluídos como peças 

importantes para a sobrevivência das organizações, fornecedores de conhecimento, 

habilidades, capacidades, saber. Esse novo discurso acerca das pessoas nas organizações 

influencia a emergência, sobretudo a partir da década de 1990, de questionamentos, em 

consonância com toda lógica neoliberal, sobre o desenvolvimento das formas de gestão dos 

trabalhadores, culminando na concepção do que se chamou de uma nova prática de gestão, a 

gestão de pessoas por competência. 

  

3.1 Gestão de Pessoas por Competências, Aprendizagem  Organizacional 

e Conhecimento 

 

Neste sentido, considera-se interessante neste momento apresentar o modelo de gestão 

de pessoas por competências e sua relação com a aprendizagem nas organizações, com o 

intuito de investigar o cenário organizacional no qual as práticas da educação corporativa 

serão construídas.  

É importante para isso, primeiramente, entender como o modelo de gestão de pessoas 

é definido. Fischer (2001) apresenta a seguinte concepção: 

 
O modelo de gestão de pessoas deve ser compreendido como o conjunto de 

políticas, práticas, padrões atitudinais, ações e instrumentos empregados por uma 

empresa para interferir no comportamento humano e direcioná-lo no ambiente de 

trabalho (FISCHER, 2001, p. 20). 

 

A partir dessa definição é possível compreender como a abordagem por competência 

surge, no discurso neoliberal, como base desse modelo que objetiva gerir comportamentos.  

Na lógica do modelo, a abordagem por competência oferece a possibilidade de integrar os 

processos de Seleção, Desenvolvimento, Remuneração, Avaliação a partir de um referencial 

conceitual comum. A ideia, de acordo com Dutra (2004), é a de que a ausência de uma linha 

conceitual clara para orientar a construção de processos de gestão impediria que os princípios 
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e as políticas de gestão de pessoas estivessem articulados e coerentes entre si, e muito menos 

com as estratégias empresariais.  

Sobre a conceituação de competências, Dutra (2004) dirá que, apesar de haver uma 

grande diversidade de conceitos que buscam definir o termo, os vários conceitos podem ser 

complementares. Para o autor, ao se estruturar as diversas concepções sobre competências, 

tem-se, de um lado, as competências entendidas como o conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessárias para a pessoa exercer em seu trabalho (inputs); e por outro 

as competências entendidas como a agregação de valor da pessoa à organização (outputs). 

O primeiro aspecto é desenvolvido com a contribuição de autores como Swieringa e 

Wierdsma (1992 apud BITENCOURT, 2004) que destacam três dimensões da competência: 

Conhecimento, Habilidade e Atitude, conhecidas pela expressão “CHA”. Conhecimento 

referindo-se ao saber, ou seja, aquilo que se deve saber para desenvolver com qualidade o que 

lhe é atribuído. Habilidade referindo-se ao saber fazer, isto é, ao que se deve saber para obter 

um bom desempenho; não basta saber, tem que saber fazer. E Atitude entendida como saber 

agir; deve-se saber agir para empregar adequadamente os conhecimentos e habilidades. Já em 

relação a competência como agregação de valor é importante destacar que agregar valor 

refere-se a algo que a pessoa entrega para a organização de forma efetiva e que, assim, 

permanece mesmo quando a pessoa sai da organização.  

Neste sentido, juntando esse dois aspectos, Dutra et al. (1998 apud Bitencourt, 2004) 

define competência como: 

 

Capacidade da pessoa gerar resultados dentro dos objetivos estratégicos e 

organizações da empresa, se traduzindo pelo mapeamento do resultado esperado 

(output) e do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para o 

seu atingimento (input) (DUTRA et. al. apud  BITENCOURT, 2004, p.245). 

 

Para entender a noção de competência nas organizações do contexto atual, tomado 

pelo discurso neoliberal, o presente trabalho irá utilizar como referência o conceito 

apresentado acima por Dutra e os conceitos de Zarifian (2001) e de Fleury e Fleury (2004). A 

definição de Zarifian (2001) é apresentada a seguir, e a de Fleury e Fleury será destacada logo 

após. De acordo com Zarifian (2001): 

 
Competência profissional é uma combinação de conhecimentos, de saber-fazer, de 

experiências e comportamentos que se exerce em um contexto preciso. Ela é 

constatada quando da sua utilização em situação profissional a partir da qual é 

passível de avaliação. Compete, então, à empresa identificá-la, avaliá-la, validá-la e 

fazê-la evoluir (ZARIFIAN, 2001, p. 245).  

 



45 

 

 

A definição de competência da pessoa formulada por Fleury e Fleury (2004) vai na 

mesma direção do entendimento de Dutra sobre a complementaridade entre os vários 

conceitos de competência, e assim, os autores definem competência da pessoa como: 

 
Um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir 

conhecimentos, recursos, habilidades, que agreguem valor econômico à organização 

e valor social ao indivíduo (FLEURY; FLEURY, 2004, p. 30).  

 

A partir deste referencial sobre o conceito de competência individual, considerado, 

dentro da lógica do sistema, como aquele que, de acordo com Dutra (2004), reflete as 

expectativas das organizações em relação às pessoas no contexto atual, é possível entender 

também a noção de competência organizacional. Segundo Dutra (2004), cada organização 

possui um conjunto de competências que lhe é próprio e que decorrem do processo de 

desenvolvimento da organização.  

O autor explica que as competências impulsionam as organizações e seu uso constante 

as fortalece na medida em que se aprendem novas formas para seu emprego ou utilização 

mais adequada. Fleury & Fleury (2004) entendem que há uma estreita relação entre os 

objetivos estratégicos da organização, as competências organizacionais e as competências 

individuais. Dutra (2004) também afirma que existe uma relação íntima entre competências 

organizacionais e competências individuais.  

O entendimento é que as competências organizacionais estariam atreladas às 

estratégias da organização, ou seja, à sua missão, valores e objetivos, e seriam concretizadas 

no patrimônio de conhecimentos desta, estabelecendo sua vantagem competitiva. Ainda 

segundo essa visão, esse patrimônio de conhecimentos seria transferido para as pessoas a fim 

de prepará-las para enfrentar as diversas situações de trabalho e de desenvolvê-las. As 

pessoas, por sua vez, ao desenvolverem sua capacidade individual, iriam transferir para a 

organização novos conhecimentos, preparando-a para enfrentar novas situações e desafios. 

Assim, segundo Dutra (2004): 

 
Desse modo, são as pessoas que, ao colocarem em prática o patrimônio de 

conhecimentos da organização, concretizam as competências organizacionais e 

fazem sua adequação ao contexto. Ao utilizarem, de forma consciente, o patrimônio 

de conhecimento da organização, as pessoas validam-no ou implementam 

modificações necessárias para aprimorá-lo. A agregação de valor das pessoas é, 

portanto, sua contribuição efetiva ao patrimônio de conhecimentos da organização, 

permitindo-lhe manter suas vantagens competitivas no tempo (DUTRA, 2004, p. 

24). 
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Ademais, a ideia é a de que, assim como são as pessoas que, ao utilizarem de forma 

consciente o patrimônio de conhecimentos da organização validam as competências 

organizacionais ou implementam modificações necessárias para aprimorá-las, não se pode 

pensar as competências das pessoas que trabalham na organização de forma genérica, mas 

somente atreladas às competências organizacionais. Dessa forma, Dutra (2004) explica que o 

estabelecimento das competências individuais deve estar vinculado à reflexão sobre as 

competências organizacionais já que a influência de umas sobre as outras é mútua. 

Nesse ponto, chama a atenção o fato de que é possível notar que os autores que 

abordam a gestão de pessoas por competência indicam uma busca pelo resgate da 

previsibilidade, identificada no termo modelo e, assim, a competência individual só é 

interessante para o modelo se tiver relação com as metas organizacionais. Além disso, 

também merece destaque o fato de que há uma circularidade entre os conceitos de 

competência e seus tipos trazidos pelos autores, assim como entre os próprios autores que 

abordam esses conceitos na literatura brasileira. Neste sentido, ao mesmo tempo em que há 

grande quantidade de definições apresentadas, há uma proximidade e similaridade entre as 

mesmas, à medida que, alguns autores são tomados como referência e acabam sendo citados 

frequentemente pela maioria dos autores que abordam o tema. 

Dando continuidade a lógica apresentada pelo discurso em questão, chega-se a ideia 

de que implantação de um sistema de gestão de desenvolvimento faz com que seja necessário 

que a organização também construa um sistema de aprendizagem que esteja focado em 

desenvolver competências com finalidades determinadas, e não somente em conhecimentos e 

habilidades técnicas. Uma finalidade que pode ser observada quando, Fleury e Fleury (2004) 

apontam que, para desenvolver competências em uma organização é necessário percorrer um 

caminho que vai da aprendizagem individual para a aprendizagem em grupo e desta para a 

aprendizagem na organização.  

Assim, Fleury e Fleury (2004) dirão que o processo de aprendizagem organizacional 

pode ocorrer em três níveis: 1) nível do indivíduo: o processo de aprendizagem acontece 

primeiro no indivíduo e se dá por meio de caminhos diversos; 2) nível do grupo: a 

aprendizagem pode vir a constituir-se em um processo social e coletivo; 3) nível da 

organização: o processo de aprendizagem individual, partilhado pelo grupo, institucionaliza-

se e se expressa em diversos artefatos organizacionais como sua estrutura, regras, 

procedimentos e elementos simbólicos; as organizações desenvolvem memórias que retém e 

recuperam informações.  
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Quanto à conceitualização de aprendizagem organizacional, diversos conceitos foram 

elaborados por pesquisadores em diferentes épocas. De acordo com Fleury (2001), os estudos 

sobre o tema aprendizagem organizacional datam dos anos de 1970. Entretanto, foi a partir da 

divulgação dos trabalhos de Peter Senge sobre as chamadas learning organizations 

(organizações que aprendem), em um contexto histórico específico, caracterizado, segundo a 

lógica neoliberal, pela alta competitividade e pela chamada “economia do conhecimento”, que 

o assunto ganhou destaque no mundo corporativo.  

Além disso, de acordo com Fleury (2001), também difunde-se a ideia de que o 

processo de aprendizagem organizacional está intimamente ligado à gestão do conhecimento 

nas organizações. Segundo Oliveira Jr (2001), a fonte de um novo conhecimento na empresa é 

sempre um processo de aprendizagem. Portanto, de acordo com Fleury e Fleury (2004):  

 
Em suma, a gestão do conhecimento está imbricada nos processos de aprendizagem 

nas organizações e, assim, na conjugação desses três processos: aquisição e 

desenvolvimento de conhecimentos, disseminação e construção de memórias, em 

um processo coletivo de elaboração das competências necessárias a organização 

(FLEURY; FLEURY, 2004, p. 45).  

 

De acordo com Eboli (2004), para possibilitar desenvolvimento do que se entende 

como um novo perfil dos trabalhadores, torna-se necessário que as organizações implantem 

sistemas de aprendizagem que estejam focados no desenvolvimento de competências, e não 

apenas na aquisição de conhecimentos técnicos. É com este objetivo que, segundo Meister 

(1999), o modelo de educação corporativa, que emerge para dar conta deste novo foco no 

processo de aprendizagem, será baseado em competências, vinculando a aprendizagem às 

necessidades estratégicas da organização.  

 

3.2 Do Treinamento e Desenvolvimento à Educação Corporativa 

 

As ações voltadas para a aprendizagem nas organizações eram, tradicionalmente, 

ligadas aos departamentos de Treinamento e Desenvolvimento (T&D), e caracterizadas por 

serem pontuais, atuando sobre demandas e buscando solucionar problemas emergenciais. 

Segundo Eboli (2004) as áreas de T&D das empresas se formaram com base em uma visão 

taylorista, que separava a concepção do trabalho e sua realização, e onde a reprodução do 

conhecimento e a repetição do trabalho eram suficientes para um bom desempenho do 

trabalhador. Por isso, os programas de treinamento eram, conforme explica a autora, em sua 
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maioria, pontuais, com o objetivo de desenvolver habilidades específicas e técnicas, e a partir 

de demandas individualizadas.  

Na visão de Ruas (2001), uma programação convencional de formação e treinamento, 

em geral concebida como um conjunto de eventos independentes das atividades profissionais, 

tenderia a gerar um gap, uma lacuna, entre os conhecimentos e habilidades desenvolvidos 

nestes programas e aquilo que é efetivamente apropriado como competência nos ambientes de 

trabalho. Dessa forma, segundo este autor, na maioria dos casos de formação deste tipo: 

 
[...] os participantes destes programas não conseguem, de maneira isolada e sem um 

apoio metodológico específico, apropriar em suas atividades as enormes 

potencialidades geradas entre os conteúdos, exercícios e dinâmicas tratados nos 

ambientes de formação e treinamento (RUAS, 2001, p. 251). 

 

Ademais, para esses autores, esses programas tinham como foco o cargo ocupado pelo 

funcionário e os conhecimentos e habilidades necessários para aquele cargo, sendo 

desvinculados, então, segundo Eboli (2004), das estratégias de negócio da empresa e das 

competências, agregando assim, pouco valor e pouco resultado. De forma contrária a isso, de 

acordo com Meister (1999), o que a concepção atual almeja, diante do novo paradigma da 

gestão de pessoas por competências, não é mais a conclusão de um curso formal, mas o 

aprender fazendo, o desenvolvimento da capacidade de aprender e a continuidade desse 

processo durante o trabalho.  

Desta forma, o discurso, com o qual Meister (1999) está de acordo, é que o foco das 

organizações está deixando de ser o treinamento e caminhando no sentido do aprendizado 

permanente, com ênfase no autogerenciamento, nas realizações individuais e de equipe, e na 

identificação com o desenvolvimento das qualificações dos funcionários. Esta intensificação 

do foco na aprendizagem contínua e permanente transformou, segundo Meister (1999), o 

paradigma da educação nas organizações. 

O discurso é então, de uma nova percepção do treinamento, estendida não só aos 

participantes, mas também à função da aprendizagem organizacional como um todo. Por isso, 

a ideia é a de que as organizações estão reestruturando seus ambientes de aprendizagem, 

tornando-os proativos, centralizados, determinados e estratégicos. Nesta direção, essa 

concepção entende que algumas mudanças significativas estão ocorrendo, como a expansão 

da responsabilidade pelo processo de aprendizagem para as lideranças empresariais, a 

expansão do público-alvo desse processo, englobando não só os funcionários, mas também 
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fornecedores, distribuidores, clientes, entre outras que serão abordadas mais adiante no 

presente trabalho. Ou seja, nas palavras de Meister (1999): 

 

Essa abordagem ampla é contínua e aberta. Em outras palavras, em vez de oferecer 

uma quantidade X de treinamento e depois considerar o trabalho concluído, as 

empresas que adotam essa abordagem desenvolvem um sistema integrado de 

aprendizagem que possibilita o engajamento de funcionários, clientes, fornecedores 

e principais universidades na criação contínua de oportunidades de aprendizagem e 

desenvolvimento (MEISTER, 1999, p. 43). 

 

Na direção desse entendimento, segundo Eboli (2004), a migração do T&D tradicional 

para a educação corporativa ganha foco e força estratégica e evidencia-se como um dos 

pilares de uma gestão organizacional de sucesso. Em consonância com esse pensamento, 

Meister (1999) dirá que: “Essa ênfase na promoção de um espírito de aprendizado contínuo e 

permanente torna as universidades corporativas absolutamente diferentes das salas de aula 

corporativas e tradicionais no passado” (MEISTER, 1999, p. 28).  

 O surgimento das Universidades Corporativas baseia-se, portanto, no discurso de que, 

frente ao desafio de criar uma infraestrutura que garanta um processo de aprendizagem amplo, 

contínuo e permanente, com o objetivo de assegurar seu lugar em um mercado altamente 

competitivo, as empresas estão investindo, cada vez mais, no setor de educação, e criando, 

assim, suas próprias “Universidades Corporativas”. De acordo com Eboli (2004), as 

estimativas indicam que milhares de empresas americanas vêm criando suas UCs, e que, no 

Brasil, essa tendência também vem aumentando a cada dia. 

Neste sentido, segundo Eboli: 

 
Eis um ideal a ser perseguido: formular e viabilizar práticas educacionais adequadas 

e modernas com o objetivo de educar a força de trabalho e assim aumentar a 

capacidade de competição na esfera internacional. [...] Todos esses fatos apontaram 

para um novo aspecto na criação de uma vantagem competitiva sustentável: o 

comprometimento da empresa com a educação e o desenvolvimento das pessoas. 

Surgiu assim o interesse na implantação da UC como eficaz veículo para o 

alinhamento e o desenvolvimento dos talentos humanos nas estratégias empresariais 

(EBOLI, 2004, p. 63). 

 

Sendo assim, de acordo com essa concepção, a UC surge no final do século XX como 

setor educacional de maior crescimento. E, de acordo com Meister (1999) e Eboli (2004), as 

forças que sustentam o aparecimento deste fenômeno, em essência, são cinco: organizações 

flexíveis, isto é, a emergência de organizações horizontalizadas, enxutas e flexíveis; era do 

conhecimento, ou seja, o conhecimento como base de formação de riqueza, implicando no 

advento e consolidação da economia do conhecimento; rápida obsolescência do 

conhecimento, provocada, segundo estas autoras, pela redução do prazo de validade do 
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conhecimento a partir do constante aparecimento de novas tecnologias e constantes 

transformações do mercado; empregabilidade, isto é, um novo foco na capacidade de 

empregabilidade ou invés do destaque de um emprego para a vida toda; educação para 

estratégia global, ou seja, a implicação da globalização no mercado da educação global, 

evidenciando-se a necessidade de uma formação voltada para uma visão global dos negócios. 

Em consonância com isso, Meister (1999) dirá que, dentre os motivos que levam as 

organizações a criar uma UC estão, o desejo de vincular o aprendizado e o desenvolvimento 

às principais metas empresariais, criando uma abordagem sistemática a estes, o desejo de 

difundir em toda a organização uma cultura e valores comuns à mesma, e o desejo de 

desenvolver a empregabilidade dos funcionários. 

De acordo com Eboli (2004), então: “A missão da UC consiste em formar e 

desenvolver os talentos na gestão de negócios, promovendo a gestão do conhecimento 

organizacional (geração, assimilação, difusão e aplicação), por meio de um processo de 

aprendizagem ativa e contínua” (EBOLI, 2004, p. 48). E, a partir deste objetivo geral, 

caracterizado na sua missão, a UC se organiza em torno de alguns princípios com o intuito de 

tornar possível a realização de seu objetivo principal, o que será abordado no tópico a seguir. 

 

3.3 Conceituando Universidade Corporativa e identificando seus 

princípios básicos 

 

Após o esclarecimento do objetivo que está no fundamento das universidades 

corporativas é preciso entendê-las também a partir de seu conceito-chave. Segundo Meister 

(1999), a UC é definida como: “[...] um guarda-chuva estratégico para desenvolver e educar 

funcionários, clientes, fornecedores e comunidade, a fim de cumprir as estratégias 

empresariais da organização” (MEISTER, 1999, p. 29). 

Meister (1999) irá identificar dez metas principais das universidades corporativas, sendo 

elas: oferecer oportunidades de aprendizagem que sustentem os objetivos empresariais, a 

partir da identificação das competências essenciais da organização; considerar o modelo de 

UC como um processo e não um espaço físico; elaborar um currículo de aprendizagem que 

incorpore programas voltados para a cidadania corporativa, para a estrutura contextual e para 

as competências básicas da empresa; treinar toda a cadeia de valor e parceiros da organização, 

inclusive fornecedores, distribuidores e clientes; passar do modelo de aprendizagem em sala 



51 

 

 

de aula para múltiplos formatos de aprendizagem; estimular e facilitar o envolvimento das 

lideranças nos processos de educação; passar do modelo de financiamento corporativo para a 

fonte de recursos próprios; assumir foco global no desenvolvimento de programas de 

aprendizagem; criar sistemas eficazes de avaliação dos resultados obtidos e dos 

investimentos; utilizar a universidade corporativa como meio de obter vantagem competitiva 

para a organização. 

 Eboli (2004), por outro lado, irá apresentar sete princípios de sucesso de um sistema 

de educação corporativa, nos quais é possível, entretanto, identificar os dez princípios-chave 

do modelo de UC trazidos por Meister (1999). A diferença entre estas duas autoras está 

basicamente no fato de que Eboli (2004) irá distinguir conceitualmente “princípios” de 

“práticas”, considerando como práticas o que Meister apresenta como princípios. 

 Nas palavras de Eboli (2004), UC é “um sistema de desenvolvimento de pessoas 

pautado pela gestão de pessoas por competências” (EBOLI, 2004, p. 48). E, neste sentido, 

para ela, o conceito de UC corresponde à implementação dos seguintes pressupostos: 

desenvolver as competências críticas do negócio (objetivo principal); enfatizar o aprendizado 

organizacional a partir do fortalecimento da cultura corporativa e do conhecimento coletivo 

(foco no aprendizado); concentrar-se nas necessidades do negócio, focando o escopo 

estratégico; conceber programas educacionais baseados nas estratégias de negócios, isto é, 

baseados nas competências críticas organizacionais; adotar o conceito de educação inclusiva, 

desenvolvendo competências do negócio tanto no público interno quanto no público externo 

(clientes, fornecedores, distribuidores, etc.); considerar a possibilidade de ser um projeto 

virtual, não possuindo necessariamente um local físico. 

 A partir destes pressupostos Eboli (2004) irá identificar os sete princípios de sucesso 

das UCs relacionando-os com suas práticas. Esses sete princípios e suas práticas 

correspondentes são, segundo Eboli (2004), os seguintes:  
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Após a compreensão do contexto histórico em que o fenômeno da educação 

corporativa se insere e dos principais conceitos teóricos envolvidos nessa concepção, faz-se 

necessário apresentar o objeto do qual o trabalho partiu para vislumbrar o fenômeno da 

educação corporativa em sua dimensão imediata. O capítulo a seguir apresenta o universo de 

pesquisa que permite inserir o objeto de análise como recorte da realidade para, no capítulo 

posterior, apresentar de forma mais detalhada passagens das produções acadêmicas 

pesquisadas que ilustram a concepção atual sobre o fenômeno. 

 

 

 

 

 

Princípios Práticas 

Competitividade 

Obtenção do comprometimento e envolvimento da alta cúpula com o sistema de 

educação. 

Alinhamento das diretrizes e práticas de gestão de pessoas às estratégias do negocio. 

Implantação de um modelo de gestão de pessoas por competência. 

Concepção de programas educacionais de acordo com as estratégias da empresa. 

Perpetuidade Ser veículo de disseminação da cultura empresarial. 

Responsabilizar líderes e gestores pelo processo de aprendizagem. 

Conectividade 

Contemplar tanto o público interno quanto o externo. 

Implantação do modelo de gestão do conhecimento que estimule o compartilhamento 

de conhecimentos organizacionais e a troca de experiências.  

Integração do sistema de educação com o modelo de gestão do conhecimento. 

Criação de mecanismos de gestão que favoreçam a construção social do conhecimento. 

Disponibilidade 

Utilização intensiva de tecnologia aplicada à educação. 

Implantação de projetos virtuais de educação. 

Implantação de múltiplas formas e processos de aprendizagem que favoreçam sua 

máxima disponibilidade. 

Cidadania 
Obter sinergia entre programas educacionais e projetos sociais. 

Comprometimento com a cidadania empresarial, estimulando a formação de atores 

sociais dentro e fora da empresa e a construção social do conhecimento organizacional. 

Parceria 
Internas: responsabilização de líderes e gestores pelo processo de aprendizagem de 

suas equipes.  

Externas: estabelecimento de parcerias estratégicas com entidades de ensino. 

Sustentabilidade 
Tornar-se um centro de agregação de resultados para a empresa. 

Implantação de um sistema eficiente de avaliação de resultados obtidos. 

Criação de mecanismos que favoreçam a auto-sustentabilidade financeira do sistema. 

   Quadro 1 – Princípios e práticas da Educação Corporativa 

   Fonte: EBOLI, Marisa, 2004, p.60. 
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4 Apresentação do objeto de análise: universo de pesquisa – produções 

acadêmicas sobre Educação Corporativa na ANPAD 

 

O trabalho teve como universo de pesquisa a coleção de Anais dos Eventos da 

Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD). O uso das 

produções acadêmicas da ANPAD como fonte de dados teve como objetivo situar a educação 

corporativa na sociedade contemporânea, pois os artigos permitem contemplar aspectos da 

realidade do tema no âmbito acadêmico e no cenário organizacional, com artigos que relatam 

pesquisas em organizações, tornando possível examinar uma determinada forma de 

compreender e expor a realidade vivida, através da interlocução da visão teórica com a 

vivência prática. 

Os eventos nos quais as produções acadêmicas foram coletadas foram os seguintes: o 

EnANPAD, o Encontro da ANPAD com edições anuais; o EnEO, de iniciativa da Divisão de 

Estudos Organizacionais da ANPAD, que acontece de dois em dois anos, contando até o 

momento da pesquisa com seis edições (desde 2000); o 3Es, evento da Divisão de Estudos em 

Estratégias, que teve sua primeira edição em 2003 e acontece a cada dois anos, com um total 

de cinco edições até o momento do estudo; o EnAPG, de iniciativa das divisões acadêmicas de 

Políticas Públicas e Gestão e Governança da ANPAD, realizado a cada dois anos a partir do 

ano de 2004, totalizando quatro edições até o momento de realização desta pesquisa; o 

EnGPR, promovido pela Divisão de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho, que conta 

com edições bienais desde 2007, perfazendo um universo de três eventos até o momento desta 

pesquisa; o EnADI, evento que surge em 2007 como auxílio de desenvolvimento da área de 

estudos de Administração da Informação e acontece desde então de dois em dois anos, com 

um total de três eventos até então; e por fim, o EnEPQ, com criação também em 2007 com o 

objetivo de ser um espaço de discussão de temas relevantes para o momento, e que conta com 

edições bienais, perfazendo também um total de três edições até o momento desta pesquisa.

 O recorte histórico-temporal selecionado para a a pesquisa foram os últimos cinco 

anos, de 2007 a 2011, levando-se em conta o critério de atualidade. Após a escolha do 

universo de pesquisa e do recorte temporal, foram realizadas as buscas pelos artigos em cada 

um dos eventos durante os cinco anos delimitados.  

A busca pelos artigos que tratavam do tema pesquisado procedeu-se através da leitura 

inicial dos títulos dos artigos. Num primeiro momento, foram selecionados os artigos que 
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continham no título as palavras relacionadas e derivadas de educação corporativa, 

universidade corporativa, treinamento e desenvolvimento, treinamento, desenvolvimento e 

educação, competências, aprendizagem, conhecimento, capacitação, qualificação e educação a 

distância. Na sequência, procedeu-se a leitura dos resumos de cada artigo encontrado, 

selecionando-se aqueles que estavam estritamente relacionados com o tema da educação 

corporativa, o que totalizou 11 publicações analisadas. A listagem com os títulos, autores e 

ano de cada um dos artigos está em tabela em anexo no final do trabalho. A tabela a seguir 

apresenta a distribuição dos artigos selecionados, de acordo com o tema, por evento e por ano 

pesquisado: 

 

Ano EnANPAD EnEO 3Es EnAPG EnGPR EnADI EnEPQ Total 

2007 0 SE 0 SE 1 0 0 1 

2008 0 0 SE 0 SE SE SE 0 

2009 2 SE 0 SE 2 0 0 4 

2010 2 0 SE 0 SE SE SE 2 

2011 2 SE 0 SE 2 0 0 4 

Total 6 0 0 0 5 0 0 11 

Tabela 1– Distribuição das Produções Acadêmicas por ano e evento pesquisado 

Legenda: SE – Sem evento no ano 

 

 

Algumas observações podem ser feitas a partir de uma análise inicial da tabela 

anterior. Percebe-se que a pouca quantidade de artigos encontrados sobre o tema da educação 

corporativa em pesquisa realizada em sete eventos durante cinco anos, apesar de alguns 

eventos não serem realizados anualmente, possuindo anos sem eventos (SE), ressalta os 

indícios de que o tema tem seu enfoque diminuído do ponto de vista acadêmico. Isso pode ser 

justificado primeiro pelo fato de que a concepção acadêmica do conceito da educação 

corporativa se deu após seu surgimento no mundo corporativo através das Universidades 

Corporativas, sendo ressaltada ainda hoje a importância do tema mais como prática do que 

como abordagem teórica; e segundo, por estar em consonância com os princípios que irão 

nortear o tema e com os elementos que estão na determinação da essência do fenômeno. Não 

é interessante e nem tem muito sentido para os elementos que estão na determinação de tais 
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práticas o desenvolvimento de uma abordagem conceitual mais aprofundada. Isso será melhor 

compreendido após a leitura da análise feita no capítulo seguinte. 

Além disso, observa-se também que, apesar dos princípios da educação corporativa 

ressaltarem sua estreita vinculação com as estratégias organizacionais, chegando a localizá-lo 

como parte da estratégia empresarial, o tema não apareceu em nenhum dos anos pesquisados 

no evento da Divisão de Estudos em Estratégias (3Es) da ANPAD, nem nos da Divisão de 

Estudos Organizacionais (EnEO). As publicações ficaram restritas aos eventos do EnANPAD, 

evento que abarca todos os temas em Administração, e do EnGPR, promovido pela Divisão de 

Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho, sinalizando que o tema ainda é situado de forma 

restrita às políticas e práticas de gestão de pessoas, e não como parte da estratégia 

empresarial, como preconizado pelos teóricos da educação corporativa. 

Para uma melhor compreensão da realidade do fenômeno investigado é interessante 

fazer uma síntese dos temas e questões mais frequentes nas produções pesquisadas
3
. Foi 

possível observar que a maioria dos assuntos e questões abordadas nos artigos está de acordo 

com os principais conceitos teóricos em torno na educação corporativa já apresentados no 

terceiro capítulo. Pode-se inferir que isso se deve ao fato de que, como considerado nas 

próprias publicações, entende-se que há um modelo de educação corporativa a ser seguido.  

Modelo este que seria aquele descrito por Meister e Eboli, consideradas como precursoras e 

teóricas do assunto.  

A maioria dos artigos busca apresentar uma contextualização histórica acerca do tema 

da educação corporativa caracterizando o cenário mundial, com o qual o Brasil está alinhado, 

como um ambiente de mudanças constantes, velocidade de informações, globalização e 

flexibilização. Segundo as concepções dos artigos esse cenário implica em uma valorização 

do conhecimento que passaria a ser essencial para a adaptação a esse novo contexto. Muitos 

dos artigos caracterizam o momento atual como a sociedade, economia ou era do 

conhecimento, onde a qualificação seria fator chave para a sobrevivência e competitividade 

das empresas.  

Além dessa contextualização, grande parte dos artigos reforça essas ideias 

apresentando as cinco forças descritas por Meister (1999) que, segundo a autora, sustentam o 

aparecimento das Universidades Corporativas, as quais seriam: emergência da organização 

não hierárquica, enxuta e flexível; o advento e consolidação da economia do conhecimento; a 

                                                 
3
 É importante ressaltar que os temas de investigação mencionados a seguir não são necessariamente a 

transcrição dos títulos nem trechos dos artigos, mas sínteses extraídas a partir deles, já que algumas vezes 

diferentes artigos se referiam a um mesmo tema específico. 
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redução do prazo de validade do conhecimento; o novo foco na capacidade de 

empregabilidade; e a mudança no mercado da educação global.  

É interessante notar que, na maioria dos artigos, essas cinco forças aparecem como 

condições naturais, sem qualquer contextualização. As noções e conceitos de conhecimento 

com prazo de validade, de empregabilidade, de aprendizagem contínua e 

autodesenvolvimento aparecem com frequência nas publicações e sempre como ideias 

naturalizadas.  

Outra questão tida pelos artigos como influência na emergência da educação 

corporativa seria a noção de gestão de pessoas por competências, onde a gestão de pessoas 

passaria a fazer parte da estratégia da organização e o desenvolvimento de competências 

melhoraria a performance das empresas, criando a necessidade de um sistema de 

aprendizagem que valorizasse e incentivasse o desenvolvimento das pessoas na organização 

atrelado a missão, visão e objetivos da mesma. Por isso muitos dos artigos falam, assim como 

Meister e Eboli, que houve uma mudança da visão tradicional do Treinamento e 

Desenvolvimento (T&D), considerado como desvinculado da estratégia organizacional e 

voltado para demandas pontuais. Além disso, outro ponto considerado como impulso para a 

criação das UCs seria a ineficiência das Instituições de Ensino Superior (IES), que não teriam 

preparo para oferecer uma educação voltada para atender as necessidades do mercado.  

No caso dos artigos que falam da educação corporativa na Administração Pública, a 

maioria refere-se à reforma gerencial, onde se buscaria uma aproximação entre a gestão 

pública e privada com a implantação de técnicas e ideias como a da educação corporativa no 

setor público. Assim, também nos artigos que tratam de casos em organizações públicas os 

conceitos usados acabam estando embasados na proposta de Meister e Eboli. 

De acordo com a visão difundida pelos artigos o objetivo da educação corporativa é 

fortalecer as competências organizacionais e de seus colaboradores de forma a alcançar os 

resultados da empresa. A maioria acredita que as UCs inauguram uma nova fase no sistema de 

aprendizagem organizacional, chegando a usar a expressão “divisor de águas”. A maioria 

utiliza a definição dada por Meister e os pressupostos de Eboli e afirma que a EC tem como 

base a gestão de pessoas e de competências. 

Outros aspectos da EC destacados pelos artigos seriam a importância da participação 

dos líderes e a utilização da tecnologia e da Educação a Distância (EaD) como ferramentas 

fundamentais da EC. A EaD é vista como central para atender a necessidade de inovação 

constantes do mercado e exigência de rapidez nas respostas, já que a aprendizagem online 
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acontece a qualquer hora e a qualquer momento. Nesse caso, a maioria dos artigos também 

fala em um novo papel do aluno que assumiria função central no processo de aprendizagem, 

sendo-lhe exigido disciplina e autonomia.  

Os artigos também dão muito destaque a questão da avaliação do desempenho e dos 

resultados, principalmente financeiros, da EC. Acreditam que é fundamental demonstrar a 

eficiência através de resultados financeiros e, por isso, mais de um artigo busca identificar as 

diferentes maneiras de medir a eficiência e o desempenho das ações de EC, através da 

avaliação de seus resultados. 

Outro questão levantada pelos artigos refere-se às dificuldades de implementação do 

chamado modelo de EC descrito por Meister e Eboli. Essas dificuldades estariam relacionadas 

tanto a falta de conhecimento do modelo quanto a dificuldade de implantação do modelo na 

prática. 

No capítulo a seguir, alguns dos temas mencionados neste capítulo serão analisados 

criticamente e para isso serão destacadas algumas passagens que ilustram algumas das ideias 

identificadas nas publicações.  
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5 A Educação Corporativa na perspectiva das produções acadêmicas da 

ANPAD e em sua perspectiva teórica: uma análise dialética 

 

O capítulo que se inicia pretende apresentar dados relevantes obtidos na análise das 

produções acadêmicas estudadas, relacionando-os com os conceitos teóricos identificados na 

pesquisa bibliográfica e já apresentados em capítulo anterior, com o objetivo de realizar uma 

análise teórico-crítica sobre alguns aspectos observados. É importante ressaltar que não se tem 

a pretensão de analisar todos os pontos de discussão levantados na leitura dos artigos e na 

fundamentação teórica, mas sim em focar naqueles considerados mais importante para o 

desvelamento do fenômeno da educação corporativa. 

O objetivo desse capítulo é, portanto, tentar dar conta dos aspectos considerados mais 

relevantes para se desvelar os elementos que estão além das aparências do fenômeno 

estudado. A análise crítica busca abarcar a essência do fenômeno da educação corporativa, 

desconstruindo a visão naturalizada dos conceitos relacionados à sua emergência e formação, 

e tentando revelar a que interesses sua aparência está vinculada. 

A partir da leitura do referencial bibliográfico e das produções acadêmicas sobre 

educação corporativa é possível perceber que esse fenômeno é concebido e relatado como um 

processo natural, decorrente de forças que sustentam a emergência de uma dita “nova” 

sociedade, a sociedade do conhecimento. Diversas passagens de diferentes artigos ilustram 

essa naturalização das determinações do fenômeno da educação corporativa, a que se segue 

uma delas: 

 
Para que todas essas mudanças sejam compreendidas de uma forma 

contextualizada, é necessário apresentar as bases que as sustentam. Partindo-se 

desse princípio, destacam-se as cinco forças preconizadas por Meister (1999): 

emergência da organização não hierárquica, enxuta e flexível, advento e 

consolidação da economia do conhecimento, redução do prazo de validade do 

conhecimento, novo foco na capacidade de empregabilidade e mudança no mercado 

da educação global (Artigo 9). 

 

Dessa passagem fica claro que o processo da educação corporativa é concebido 

conforme ele ocorre em sua aparência, sendo identificadas “forças” que sustentam o 

fenômeno como fórmulas gerais e leis, ou seja, como naturais, independentes da ação dos 

homens. Essa naturalização do fenômeno da educação corporativa faz parte do processo 

ideológico do sistema capitalista, que se esforça em mostrar apenas fragmentos da realidade 
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de forma superficial, e faz remeter a seguinte passagem de Marx (2004) em seus Manuscritos 

econômico-filosóficos: 

 
A economia nacional parte do fato dado e acabado da propriedade privada. Não nos 

explica o mesmo. Ela percebe o processo material da propriedade privada, que 

passa, na realidade (Wirklichkeit), por fórmulas gerais, abstratas, que passam a valer 

como leis para ela, não compreendem tais leis. Não concebe (begreift) estas leis, isto 

é, não mostra como tem origem na essência da propriedade privada (MARX, 2004, 

p. 79). 

 

Na contramão desse movimento, o que se pretende demonstrar aqui é como todas 

essas cinco “forças” estão inseridas em um contexto histórico e tem finalidades específicas 

dentro de uma nova lógica de acumulação de capital. Assim, diferentemente da ideia que se 

quer passar, de que essas forças são consequências naturais e neutras da entrada em uma nova 

sociedade, o que ocorre é um processo de reorganização, por parte do próprio sistema 

capitalista, de sua ideologia e política de dominação como resposta a nova crise do capital. 

Cada uma dessas cinco “forças” vai ser debatida e analisada de forma crítica ao longo deste 

capítulo, sem se ater, entretanto, a uma ordem sequencial.  

O objetivo é desvelar os movimentos que estão na base das múltiplas determinações 

dessas “forças” apresentadas como impulsionadoras do fenômeno da educação corporativa. 

Percebe-se que essas “forças”, na verdade, fazem parte do discurso ideológico da gestão 

contemporânea e estão envolvidas na determinação das transformações da sociedade 

capitalista como um todo em sua nova lógica de acumulação. 

A primeira “força”, relacionada com a emergência de uma organização não 

hierárquica, enxuta e flexível, faz parte do novo discurso da economia-sócio-política da teoria 

organizacional que aparece sob a forma da “administração flexível” a partir dos anos 1980. A 

ideia é ilustrada na seguinte passagem de Meister (1999): 

 
A hierarquia corporativa, antigamente estável e de movimentos lentos, com os 

„pensadores‟ no topo da pirâmide e os „fazedores‟ na base, é pouco apropriada ao 

novo ambiente competitivo e de movimentos rápidos. Em lugar dela, as corporações 

estão optando por uma organização plana, enxuta e flexível, caracterizada por um 

processo decisório descentralizado [...] Essa organização do século vinte e um 

valoriza o trabalho em equipe em detrimento do individualismo, sai à procura de 

mercados globais em detrimento dos domésticos e enfoca as necessidades do cliente 

em lugar do lucro no curto prazo (MEISTER, 1999, p. 2). 

 

A autora, na sequência, complementa dizendo que: 

 
[..] a empresa do século vinte e um existe em uma economia em que mais e mais 

valor agregado será criado pelo capital humano. Essa mudança de paradigma no 

pensamento administrativo [...] é a essência da organização do século vinte e um. 
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Nela, trabalho e aprendizagem são essencialmente a mesma coisa, com ênfase no 

desenvolvimento da capacidade do indivíduo de aprender. Para prosperar nesse 

ambiente global em constante transformação é necessário um novo tipo de 

organização, em que um modo de pensar compartilhado por todos os funcionários é 

vital para o sucesso no longo prazo (MEISTER, 1999, p. 3). 

 

O pensamento trazido por Meister é representativo do discurso ideológico da gestão 

contemporânea e, como já falado, é reproduzido por grande parte dos artigos pesquisados. 

Sobre esse discurso, apesar de não se poder negar que a valorização do trabalho em equipe, o 

incentivo e estímulo à constante aprendizagem e à participação, podem trazer benefícios reais 

para os trabalhadores, também não é possível deixar de ressaltar, como aponta Gurgel (2003), 

seu poder ilusório, pois: 

 
[...] cerca-se todo o processo produtivo de modos valorizadores da condição humana 

e cooperativos, espantosamente capazes de mistificar até mesmo o conceito de 

propriedade da empresa. São os já citados empowerment, gestão participativa, 

círculos de qualidade, participação nos lucros, remuneração flexível, participação 

acionária, inversão da pirâmide e outros tantos métodos e técnicas de 

descentralização do processo decisório e compartilhamento, cujo efeito é produzir 

aquilo que Covre não supunha mais possível: „a proposição de que todos os homens 

possam „possuir‟. Sob esta fantasia, promove-se o oposto: intensifica-se a 

expropriação e amplia-se o número de despossuídos, pelo efeito produzido com a 

redução de ganhos remuneratórios e acumulação de tarefas‟ (GURGEL, 2003, p. 

142). 

 

Outro conceito abarcado por esse discurso ilusório, identificado como mais uma das 

“forças” que estão na sustentação da educação corporativa, e usado por diversos dos artigos, é 

a transformação da sociedade em uma economia ou “sociedade do conhecimento”. A 

passagem a seguir ilustra como este conceito é apresentado como algo natural de um contexto 

já dado: 

 
Considerando-se que o momento atual está inserido no contexto da sociedade do 

conhecimento, é fato considerar-se também que o contexto vivenciado é da 

economia do conhecimento. De acordo com a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), pode-se afirmar que a economia do 

conhecimento refere-se à economia cujo aspecto central das decisões e do 

crescimento econômico baseia-se na criação e no uso do conhecimento. A 

consolidação da economia do conhecimento está intimamente ligada ao surgimento 

de várias tecnologias que geraram produtos com alto valor agregado, mudando, 

portanto, a forma com que os negócios são concebidos (Artigo 9). 

 

Em oposição a esse pensamento naturalizado, e analisando criticamente a questão, 

Duarte (2008), apesar de reconhecer que mudanças profundas vêm acontecendo, alega que 

sociedade atual continua essencialmente capitalista. Isto é, conforme o autor: 

 
[…] isso não significa que a essência da sociedade capitalista tenha se alterado ou 

que estejamos vivendo uma sociedade radicalmente nova, que pudesse ser chamada 
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de sociedade do conhecimento. A assim chamada sociedade do conhecimento é uma 

ideologia produzida pelo capitalismo, é um fenômeno no campo da reprodução 

ideológica do capitalismo (DUARTE, 2008, p. 13). 

 

Ainda de acordo com o autor, o objetivo dessa ilusão é enfraquecer as críticas e 

tentativas de superação desse sistema. Objetiva-se ocultar o sistema e caracterizá-lo como um 

sistema sem contradição, sem classe, sem trabalho, ou seja, pretende-se criar a ilusão de uma 

nova sociedade, a sociedade do conhecimento, com um novo sistema, uma sociedade pós-

moderna. A finalidade última desse movimento é instaurar uma conformidade que garanta a 

perpetuação do capitalismo. O movimento em direção a mudanças na educação, com novos 

modelos, como a educação corporativa é mais um dos movimentos que fazem parte desse 

contexto e buscam essa finalidade. 

Sendo assim, o discurso tão presente nos artigos sobre a adoção do modelo de gestão 

de pessoas por competência juntamente com a implantação de um sistema de educação 

corporativa nas organizações do mundo contemporâneo está em consonância com as 

exigências impostas pelo “novo padrão” da “administração flexível” e da sociedade do 

conhecimento, caracterizado pelo foco na produtividade, racionalização de custos, agilidade e 

competitividade, e apresentado pelos artigos como um padrão naturalmente e necessariamente 

imposto a todas as organizações. O seguinte trecho de um dos artigos dá indícios sobre essa 

questão: 

 
Também no Brasil, os conceitos e as práticas de Educação Corporativa têm 

ganhado cada vez mais espaço, ratificando o seu poder e a importância deste 

conceito em um cenário de extrema competitividade e de extrema necessidade de 

formação de profissionais, como o atual, na criação de valor real agregado às 

pessoas envolvidas e ao negócio em si, com a consolidação das chamadas 

Universidades Corporativas (Artigo 1). 

 

A passagem de um outro artigo reforça essa ideia do surgimento de novos termos 

ligados à gestão de pessoas e ao novo modelo de aprendizagem associados às necessidades 

impostas pela “nova” configuração social e econômica: 

 
Sem dúvida, isto implica discutir um paradigma associado não apenas à área de 

gestão de pessoas, mas que diz respeito às questões técnicas e culturais que 

reorganizam a sociedade, moldando na organização novos valores e práticas 

gerenciais, incluindo novos termos tais como Organizações que Aprendem, 

Aprendizagem Organizacional, Organizações em Aprendizagem, Gestão de Pessoas 

por Competências, Gestão do Conhecimento e do Capital Intelectual (Artigo 7). 

 

Portanto, diante da crise e na perspectiva de busca de uma solução para ela, o discurso 

que se impõe é de uma nova sociedade, pós-moderna, globalizada, que precisa de uma 
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reestruturação produtiva, baseada no conhecimento. Harvey (1998) confirma a emergência 

desses elementos quando diz que: 

 

O acesso ao conhecimento científico e técnico sempre teve importância na luta 

competitiva; mas, também aqui, podemos ver uma renovação de interesse e de 

ênfase, já que, num mundo de rápidas mudanças de gostos e necessidades e de 

sistemas de produção flexíveis (em oposição ao mundo relativamente estável do 

fordismo padronizado), o conhecimento da última técnica, do mais novo produto, da 

mais recente descoberta científica, implica a possibilidade de alcançar uma 

importante vantagem competitiva (HARVEY, 1998, p. 151). 

 

 

E é nesse contexto que emergem conceitos como de gestão de pessoas, competências, 

educação corporativa, gestão do conhecimento, conceitos estes, entretanto, vinculados aos 

interesses do capital e marcados política e ideologicamente. Também os conceitos como os de 

autonomia, criatividade, flexibilidade, sociedade do conhecimento não são um produto natural 

da evolução tecnológica, da globalização nem da dita transformação da sociedade, eles fazem 

parte, na verdade, de um amplo movimento de reprodução do capitalismo. Faz parte da 

manutenção do sistema criar uma aparência de que as coisas são naturais e inalteráveis, e 

esses diversos conceitos e práticas servem a esse interesse. 

Ademais, ainda em consonância com a ideia de transformação da sociedade, 

caracterizada pelo discurso capitalista, por constantes mudanças, imprevistos e instabilidade 

do mercado de trabalho, também novas demandas são impostas aos trabalhadores. Assim, 

difunde-se a ideia de que é preciso trabalhadores flexíveis, polivalentes, com grande leque de 

competências e capacidade de aprender permanentemente para lidar com o novo ambiente 

organizacional, como ilustra a passagem a seguir retirada de um dos artigos: 

 
[…] o ambiente empresarial mundial - caracterizado por profundas e frequentes 

mudanças e pela necessidade de respostas cada vez mais ágeis - exerce um forte 

impacto sobre o perfil dos gestores e colaboradores que as empresas esperam 

contratar nas próximas décadas. Tal perfil, notadamente exige das pessoas uma 

postura voltada para o autodesenvolvimento e para a aprendizagem contínua 

(Artigo 3). 

 

Essas novas demandas em relação aos trabalhadores, que valorizam a qualificação e 

uma postura de aprendizagem contínua, fazem parte da maneira encontrada pelo sistema de 

manter seu padrão de acumulação através do envolvimento, participação e colaboração das 

pessoas na manutenção e incremento da produtividade. É assim que, segundo Fischer (2002), 

as pessoas e o comportamento humano passam a integrar o caráter intrínseco dos negócios, 

tornando-se elemento de diferenciação e potencialização da vantagem competitiva.  
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Porém, é possível perceber que, estando de acordo com essa nova lógica de 

acumulação, essa ênfase nas pessoas não significa uma mudança radical e profunda no sentido 

de valorizar o elemento humano em detrimento dos interesses organizacionais. A valorização 

da qualificação e do conhecimento não está relacionada com a humanização das condições de 

trabalho e nem com a promoção de uma genuína autonomia do trabalhador, o que se quer é 

inovar as condições de lucro. É o que Fischer (2002) observa quando diz que: 

 

[...] não se pretende repetir o velho jargão otimista e utópico de que o „elemento 

humano vem sendo cada vez mais valorizado pelas organizações‟. A organização 

não está se tornando mais humana por causa da nova onda competitiva, não está 

sendo regida por princípios que privilegiam o humano em detrimento de outros 

valores organizacionais. O que se quer dizer é que, quanto mais os negócios se 

sofisticam em qualquer de suas dimensões – tecnologia, mercado, expansão, 

abrangência etc. –, mais seu sucesso fica dependente de um padrão de 

comportamento coerente com esses negócios (FISCHER, 2002, p.13). 

 

 Neste sentido que Fischer (2001) irá ressaltar a contradição, não observada pelos 

artigos, que uma organização na era da competitividade pode enfrentar ao colocar em prática 

o modelo de gestão de pessoas, dizendo que: 

 

Por um lado, ela [a organização] nunca precisou tanto daquilo que há de mais 

humano no individuo, os chamados fatores intangíveis: o conhecimento, a 

criatividade, a emoção e a sensibilidade. Por outro lado, as organizações estimulam a 

criação de um ambiente de trabalho em que esse caráter humano encontra pouco 

espaço para prosperar, uma vez que acirra a competição entre as pessoas, intensifica 

o ritmo de trabalho e estreita os vínculos entre desempenho e resultados (FISCHER, 

2001, p. 21). 

 

Esse acirramento da competição, entretanto, está coerente, segundo Gurgel (2003), 

com a lógica do sistema capitalista de que para assegurar a sobrevivência e o crescimento dos 

negócios é válido todo o sacrifício em busca da competitividade. Além disso, ainda sobre as 

características que o mercado passou a exigir do profissional, outra observação pertinente está 

relacionada com a possibilidade de se identificar a continuidade do chamado padrão taylorista 

the best way, sendo que neste novo modelo de gestão a aprendizagem do the best way não se 

daria, como em Taylor, por imitação, mas por aprendizagem cognitiva, que passa pelo aspecto 

intelectual-afetivo.  

Neste sentido, hoje, não se quer que os trabalhadores apenas aprendam a fazer, o 

objetivo é que eles acreditem que aquela é a sua melhor maneira de fazer. E isto pode ser 

relacionado também com a questão do incentivo ao engajamento dos trabalhadores ilustrada 

no seguinte trecho: 

Como ferramenta de apoio e a fim de mensurar com mais precisão o perfil de cada 

servidor, será realizada a pesquisa do nível de engajamento do servidor que 
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identificará o grau de envolvimento e satisfação no trabalho. Atualmente o conceito 

de engajamento se tornou mais amplo, podendo ser representado por aqueles 

profissionais produtivos, leais, impulsionadores da inovação e que movem à 

instituição através de críticas construtivas e níveis consistentes de alto desempenho 

[grifo nosso] (Artigo 4). 

 

Essa passagem entra em consonância com a ideia ressaltada por Silva e Balzan (2007) 

de que as características do tipo ideal de trabalhador são ditadas, então, de acordo com as 

necessidades do sistema. Nesse sentido, os autores reiteram que: 

 

Quando analisadas no campo da operacionalização de trabalhos técnicos, 

observamos que o profissional tem que dispor das seguintes qualidades: estar atento 

a todas as transformações resultantes do processo de globalização; manter uma 

„postura crítica‟ quando um colega de trabalho não está cumprindo com o seu papel 

no processo de produção; „ser flexível‟, porém nos limites de sua célula de trabalho; 

„ter iniciativa para resolver problemas‟, na maioria das vezes, da máquina, e não os 

seus; „trabalhar em equipe‟ para melhorar a produtividade, e não para criar laços de 

coletividade. Enfim, esse profissional tem que ser um „multi-profissional 

polivalente‟ para atender às necessidades do mercado, enquanto suas necessidades 

pessoais não são satisfeitas (SILVA; BALZAN, 2007, p. 236). 

 

Nessa mesma direção é possível citar uma passagem de Mészáros (2008) sobre a 

contribuição da educação, por exemplo, do sistema de educação corporativa, nesse processo 

de formação do tipo ideal. Para ele a educação serviu e ainda serve: 

 
[…] ao propósito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à 

máquina produtiva em expansão do sistema do capital, como também gerar e 

transmitir um quadro de valores que legitima [grifo do autor] os interesses 

dominantes, como se não pudesse haver nenhuma alternativa à gestão da sociedade 

[…] (MÉSZAROS, 2008, p. 35). 

 

Aqui é possível destacar um trecho de um dos artigos que representa com clareza os 

observação de Silva e Balzan e de Mészaros, na medida em que, ao defender o 

desenvolvimento de pessoas capazes de refletir criticamente, deixa claro que tipo e a serviço 

de que essa “reflexão crítica” deve servir: “[...] a educação corporativa surge como uma 

solução para o desenvolvimento de pessoas capazes de refletir criticamente sobre a realidade 

organizacional, propondo modificações constantes em favor da competitividade” [grifo 

nosso](Artigo 3). 

Portanto, o propósito da ideia de tipo ideal de profissional é adequado aos interesses 

sistema produtivo, o mesmo do modelo taylorista, isto é, o conceito de “Homem-máquina”, 

difundido no novo discurso como algo ultrapassado. A passagem de Silva e Balzan (2007) 

ilustra essa ideia: 

 
O mercado rotula o “tipo ideal” de profissional para atuar no cenário ambíguo que 

esse mesmo mercado criou. As empresas, por meio de suas UCs, capacitam seus 
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colaboradores a partir de suas necessidades, às vezes, contrárias a sua própria 

realidade. No entanto, o denominador-comum é justamente o arquétipo profissional: 

competitivo, individualista, autônomo, criativo, enfim, possuidor de um arcabouço 

de competências e habilidades que o mercado exige. Paradoxalmente, esse mercado 

também requer pessoas que cumpram ordens, sejam disciplinadas, façam muitas 

tarefas sem questionar nem raciocinar. Assim, o “tipo ideal” de funcionário, quando 

adaptado ao mercado, torna-se um robô de fácil controle (SILVA; BALZA, 2007, p. 

252). 

 

A diferença entre a exploração do modo de produção taylorista e a contemporânea 

estaria então, no fato de que, como destacam Silva e Balzan (2007), na teoria clássica de 

Taylor o trabalhador vende sua força de trabalho, enquanto que o trabalhador atual tende a 

vender não somente sua força de trabalho, mas também sua competência, ou melhor, sua 

capacidade de aprender e inovar.   

Portanto, apesar da prática de valorização das pessoas, da análise do comportamento e 

das atitudes humanas nas organizações e dos incentivos concretos na qualificação, trazerem 

benefícios para os funcionários destas empresas e poderem ser uma oportunidade de 

crescimento profissional para muitos, não se pode diminuir ou esquecer os interesses 

contraditórios da relação capital-trabalho. Assim, é preciso lembrar que tais benefícios, além 

de não atingirem a grande maioria da população, não garantem estabilidade profissional; pelo 

contrário, podem até ser utilizados para facilitar o processo demissional dos trabalhadores que 

passam a ser considerados aptos a retornarem ao mercado de trabalho devido ao incremento, 

dentro da empresa, de sua empregabilidade, conceito bastante difundido nos artigos 

estudados. 

Assim, é preciso não se deixar iludir com os diversos conceitos impregnados no 

discurso do sistema capitalista que, em sua produção de saber, traz sentidos a noções 

contemporâneas como a da empregabilidade, conceito que é tido como uma das “forças” de 

sustentação da educação corporativa apresentadas por Meister e atestado pelas produções 

acadêmicas analisadas nessa pesquisa, para considerar a existência de uma capacidade 

contínua de emprego. Isto é, este conceito pressupõe, segundo Meister (1999), que: 

 
O antigo contrato social implícito – você trabalha bastante e terá o emprego durante 

o tempo que quiser – não existe mais. A segurança no emprego não é mais uma 

decorrência do trabalho em uma única empresa, mas da manutenção de uma carteira 

de qualificações relacionadas ao emprego. Essa transformação sinaliza um “novo 

contrato psicológico” entre empregador e empregado. Sob os termos desse novo 

contrato, os empregadores oferecem aprendizagem em lugar de segurança no 

emprego. As qualificações e conhecimentos adquiridos promovem a capacidade 

contínua de emprego do funcionário – a capacidade de encontrar um trabalho 

significativo dentro ou fora da empresa (MEISTER, 1999, p. 9). 
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Esse discurso é reproduzido e reiterado por grande parte dos artigos, um deles 

apresenta a seguinte afirmação: “Não existe mais segurança no emprego e sim oportunidade 

de aprendizado. Os empregadores oferecem uma oportunidade de desenvolvimento e, em 

troca, os empregados oferecem produtividade e comprometimento quanto à missão da 

empresa” (Artigo 9).  

Desta forma, a noção de empregabilidade pressupõe que as organizações sejam 

responsáveis apenas por proporcionar ambientes de aprendizagem, enquanto o fato de estar ou 

não empregado passaria a depender da capacidade de empregabilidade do trabalhador, 

responsabilidade sua. Sobre isso, Carmen Lopes (1998) alerta para o fato de que: 

 
A incessante ênfase na formação profissional como fator-chave da 

“empregabilidade” acaba colocando nas costas dos trabalhadores a responsabilidade 

de empregar-se, como se a geração de postos de trabalho fosse sua atribuição 

(LOPES, 1998, p. 42). 

 

Nessa mesma perspectiva, Mendonça (1997) reforça que a noção de empregabilidade e 

desenvolvimento de competências individuais podem levar a supor uma responsabilidade 

individual do trabalhador, questão aguçada pelas propostas neoliberais, onde papel do Estado 

enquanto responsável por políticas econômico-sociais é pouco expressivo. Gurgel (2003) 

neste sentido destaca ainda que: 

 
Os que não acompanham com sucesso esse movimento global, que se encontram 

fora da nova ordem mundial, são deficientes de empregabilidade, mais um conceito 

do novo discurso ideológico, que tem a propriedade de atribuir às vitimas a culpa 

pelo que lhes ocorre. Uma nova e sutil inversão, que desloca do sistema e dos seu 

novo modelo de acumulação a causa e responsabilidade pela (des) empregabilidade 

(GURGEL, 2003, p. 147). 

 

É assim que, segundo Frigotto (2005, p.19) a compreensão de desigualdade social, 

fruto de relações de poder e de classe do modo de acumulação capitalista, se transforma em 

resultado de esforço individual. Ou seja, de acordo com o autor, difundi-se a ideia de que o 

fato de a pessoa possuir bens, estar empregada ou não, depende unicamente de seu esforço 

individual. E assim, as noções de competências e empregabilidade estão na base da ideologia 

que afirma essa visão falsa e individualista da realidade. 

Outra questão pertinente a ser abordada é o fato de grande parte dos artigos estudados 

trazerem como ponto de impulso para a criação das UCs a ineficiência das Instituições de 

Ensino Superior (IES). De acordo com esses artigos, as IES não teriam preparo suficiente para 

oferecer uma educação voltada a atender as necessidades do mercado, o que pode ser visto na 
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seguinte passagem na qual um dos artigos cita inclusive um documento do Governo Federal 

do Brasil: 

 
Entretanto, a preocupação consiste na formação dos profissionais para o 

preenchimento das vagas abertas, pois, mesmo com a criação de vários cursos de 

tecnologia nos últimos anos, o atendimento à demanda das empresas ainda é 

insuficiente, seja pela falta de garantia quanto à formação dos profissionais 

egressos dos cursos superiores, seja pelo avanço constante da área de tecnologia, 

que nem sempre é acompanhado pelas universidades (BRASIL, 2008c). Sendo 

assim, a formação superior não necessariamente atende às expectativas e 

especificidades das empresas, abrindo espaço para a educação corporativa (Artigo 

6). 

 

Essa discussão sobre a relação entre as Universidades Corporativas e as Universidades 

de Ensino Superior tradicionais é uma questão que abre espaço para um grande debate. Em 

seu livro “Educação Corporativa”, Meister (1999), reserva um capítulo só para esta discussão 

intitulando-o de “Universidades Corporativas: Oportunidade ou Ameaça às Universidades 

Tradicionais?” Aqui, entretanto, não se pretende aprofundar tanto nesta questão, já que isto 

daria um novo trabalho, ou pelo menos um novo capítulo; o objetivo é apenas levantar 

algumas questões e discussões consideradas relevantes, assim como, algumas de suas 

decorrências, já que ela perpassa a discussão sobre educação como um todo. 

Para trazer essa discussão Meister (1999) na primeira parte do capítulo apresenta um 

panorama acerca das transformações na educação apontando, dentre outros fatores destas 

mudanças, algumas especificidades: a emergência de um novo perfil de aluno como 

consumidor de educação que exige um serviço de educação adequado a uma vida pessoal e 

profissional bastante ocupada; o rápido avanço da tecnologia, o que exige dos trabalhadores 

constante aprendizagem sobre as novas tecnologias; a necessidade que se coloca de 

aprendizagem permanente para atender a um prazo de validade do conhecimento, que no 

entender de Meister (1999) seria de, no máximo, 12 ou 18 meses; a introdução e o 

crescimento da educação à distância, que, segundo a autora, está suplantando a sala de aula 

tradicional. Sobre este último ponto um dos artigos chega a afirmar que: 

 
De acordo com Meister (1999), embora a palavra “universidade” remeta a uma 

estrutura física e a um corpo docente formado e consolidado, a versão corporativa é 

totalmente diferente [...] Possuindo ou não campus físico, sendo virtual ou não, as 

universidades corporativas contam com uma estrutura básica para que possam 

garantir o desenrolar de suas atividades (Artigo 9). 

 

Todos estes fatores, segundo a autora, trazem novas demandas para o sistema de 

educação fazendo com que surjam novos atores para atendê-las e satisfazê-las, dentre eles, as 

Universidades Corporativas. De acordo com Meister (1999): 
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O crescimento das universidades corporativas está sinalizando uma demanda por um 

novo modelo de educação – que seja oferecido no momento necessário (conceito em 

tempo real) e que tenha como foco as qualificações, o conhecimento e as 

competências que os profissionais precisam dispor para obter sucesso no mercado 

global altamente instável (MEISTER, 1999, p. 216). 

 

É possível perceber, portanto, que a educação preconizada pela educação corporativa 

não pretende estimular no aluno uma posição crítica quanto aos modos de aprender e trabalhar 

em uma sociedade em que o homem aparece em sua totalidade, englobando as dimensões 

sociais, culturais e políticas onde as ações teriam implicações coletivas, mas sim uma 

aprendizagem estritamente voltada para os interesses das organizações e do mercado 

econômico, para o curto prazo, tomando como base os objetivos estratégicos da empresa, 

onde a meta é que todos estejam trabalhando (e aprendendo) para atingir tais objetivos. O 

trecho a seguir extraído de um dos artigos reitera essa lógica já apresentada na citação acima: 

 
Vítima da instrução limitada encontrada em grande parte das instituições de ensino, 

o gerente, muitas vezes, se decepciona por não se deparar com a realidade 

apresentada pelos cursos, pois o ambiente acadêmico nem sempre condiz com o 

senso de urgência imposto pelo mercado, o que demanda um comportamento 

gerencial que prioriza o curto prazo e foca suas atividades nas metas e nos 

resultados estabelecidos pela organização. Para atender as exigências do contexto 

organizacional, o gerente participa de ações de qualificação como condição básica 

para a permanência no cargo […] (Artigo 2). 

 

Meister (1999) usa constantemente termos como “mercado de educação” e 

“consumidor de educação”, deixando em evidência que a educação corporativa é um sistema 

de educação voltado para o mercado empresarial. Nesse sentido, abre-se espaço para uma 

discussão em torno do uso do termo “universidade” para nomear o sistema de educação 

corporativa. Segundo Eboli (2004), o uso do termo é uma metáfora que tem, 

indubitavelmente, forte apelo mercadológico, já que é um dos símbolos associados à 

aprendizagem e à educação. 

Sobre essa discussão, Silva e Balzan (2007), destacam que, diferentemente do objetivo 

da educação proposta pelas universidades corporativas: 

 
Uma universidade, segundo a Lei 9.394/96, tem por finalidade promover o ensino, a 

pesquisa e a extensão, favorecendo o desenvolvimento das ciências em todos os 

ramos do conhecimento, das letras e artes, e permitindo uma formação de 

profissionais de nível universitário, apoiada em valores de transformação e 

comprometida com a extensão dos benefícios do desenvolvimento a todos os 

membros da comunidade. Definição que não é válida com relação à Universidade 

Corporativa. As empresas, como não são instituições de ensino reconhecidas por 

legislação, criam seus próprios ambientes de desenvolvimento de pessoas […] As 

UCs, por sua vez, possuem suas próprias regras, modificáveis de acordo com as 
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necessidades e as estratégias de mercado de cada empresa (SILVA; BALZAN, 2007, 

p. 249). 

 

Considerando as observações de Silva e Balzan, verifica-se que, para os autores há 

uma grande diferença entre uma Universidade Corporativa e Universidades de Ensino 

Superior e, sendo assim, eles criticam a utilização do termo “universidade” para esse sistema 

de educação corporativa, pois segundo eles: 

 
Ponderamos que o conhecimento disseminado pelas UCs não contempla o ser 

humano em sua formação ampla, tratando-se apenas de mais uma estratégia 

lucrativa das organizações empresariais, por meio da qual se privilegia o termo 

„universidade‟ ao invés de „centro de treinamento‟ – designação esta que parece ser 

mais apropriada às UCs em questão nesta pesquisa – e banaliza-se o conhecimento, 

além de não levar em conta a formação, em cada trabalhador-aluno, da consciência 

de seu papel na sociedade (SILVA; BALZAN, 2007, p. 233). 

 

Meister (1999), ao contrário, enfatiza a existência destes dois tipos de universidade, 

afirmando que há, hoje, uma superioridade das UCs em relação à formação da universidade 

tradicional, em função da sua finalidade para o mercado. Além disso, a autora também afirma 

a existência de uma tendência de transformação de todo o sistema de educação superior para o 

modelo das UCs. Neste sentido, a autora conclui o debate dizendo que: 

 
Talvez, conforme sugeriram alguns educadores neste capítulo, a verdadeira ameaça à 

educação superior venha dela própria, de uma atitude complacente que deixe de 

oferecer um leque completo de produtos e serviços ao mercado educacional. Ao 

mesmo tempo que as forças da mudança ganham terreno, o mercado de educação 

será modificado definitivamente e entrará em uma era de valorização do consumidor 

(MEISTER, 1999, p. 232). 

 

Eboli (2004), em uma análise um pouco diferente da de Meister, indica que as 

universidades corporativas não vão substituir as universidades tradicionais e não significam o 

esvaziamento do papel destas na formação de profissionais, na realização de pesquisas e na 

prestação de serviços à comunidade. Segunda a autora, no Brasil inclusive, até o momento, 

elas não são reconhecidas pelo Ministério da Educação como instituições de ensino superior, 

funcionam como cursos de aprimoramento, voltados para as necessidades das empresas.  

Eboli (2004) destaca a importância de se preservar a essência do papel de cada uma, 

das universidades corporativas e das universidades tradicionais, marcando a diferença que 

existe entre as mesmas já que as UCs, segundo ela, têm como objetivo desenvolver as 

competências críticas, vantagens para os negócios, para a viabilização das estratégias 

empresariais, enquanto as escolas tradicionais visam a desenvolver nas pessoas as 

competências críticas, de habilidades, para o mundo do trabalho de modo geral.  
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De qualquer modo, quando se pensa na questão da formação de uma universidade não 

se pode esquecer que: 

 
Numa universidade, a educação deve exercer o papel de possibilitar e desenvolver 

conhecimentos e valores, procurando trabalhar o homem em sua totalidade, 

englobando as dimensões técnicas, sociais, culturais e políticas. Tornando o homem 

apto não só para atender aos requisitos do mercado, mas, sobretudo para atuar como 

cidadão consciente num mundo globalizado. A educação superior deve ser 

emancipadora, valorizar a autonomia, atender às necessidades da vida cotidiana e 

promover a formação intelectual e moral do ser humano, fornecendo-lhe condições 

para uma visão abrangente de mundo e capacidade de gerar novos modos de 

pensamento (SILVA; BALZAN, 2007, p. 253). 

 

Ao contrário disso, toda essa discussão, entretanto, perpassa o fato de que, em um 

contexto em que as políticas neoliberais desencadeiam um processo em que tudo vira produto 

para ser consumido, a educação, por sua vez, também é tornada produto. Hoje, a exigência é 

de que os profissionais, sejam eles da área técnica ou administrativa, possuam uma formação 

acadêmica superior, conhecimento em mais de um idioma e experiência de trabalho que, 

mesmo assim, não lhe garantem uma boa colocação no mercado de trabalho. E, desta forma, 

Silva e Balzan (2007) alertam que: 

 
Pressionados por essas exigências, os profissionais se veem obrigados a buscar um 

diploma que lhes garanta, no mínimo, condições de competir num mercado de 

trabalho tão concorrido e cruel, em que predomina a necessidade aguda de formação 

de consumidores. Assim, a educação é também mais um produto de consumo, como 

os produtos da indústria cultural, da informática e bens de consumo (eletro-

eletrônicos, vestuário, entre outros) (SILVA; BALZAN, 2007, p. 241). 

 

E neste sentido, de acordo com o que os mesmos autores acrescentam, citando 

Santomé (2003): 

 
Diante desse panorama, a sociedade corre o risco de ver as instituições de ensino 

como valiosas e necessárias apenas na medida em que oferecem uma formação 

adequada a esse novo mercado, para obter um posto de trabalho no setor privado [...] 

(SANTOMÉ, 2003, p. 32 apud SILVA; BALZAN,  2007, p. 241). 

 

É o que parece estar acontecendo quando se observa a seguinte passagem de um dos 

artigos estudados: 

 
As universidades não atendem, com a agilidade esperada, às demandas de 

capacitação de profissionais. Essa demanda é suprida geralmente por fornecedores 

de software com o oferecimento de cursos de certificação oficiais e por escolas de 

formação profissional que acompanham com mais agilidade as mudanças do 

mercado (Artigo 6). 
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Entretanto, volta-se a enfatizar que essa demanda apenas fortalece a transformação da 

educação em mais um produto a ser consumido. A finalidade da educação em seu sentido 

amplo, relacionado com aquela oferecida pela universidade, não condiz com essa demanda do 

mercado. A educação não pode ser gerida pelas necessidades do mercado, pois o mercado 

funciona para o curto prazo, de forma tecnicista e imediatista, enquanto a educação oferecida 

pelas universidades deve ser baseada em um processo de formação que contribua a longo 

prazo com a sociedade.. 

Portanto, os artigos e a bibliografia que tratam da educação corporativa revelam a 

aparência desse fenômeno sem, entretanto, desvelar muitas determinações que estão em sua 

essência. Assim, nas explicações dos estudiosos que tratam da educação corporativa, o 

fenômeno aparece como algo natural, neutro e necessário com a finalidade de suprir as 

lacunas deixadas pelo ensino superior, a favor do trabalhador, que terá a oportunidade de se 

qualificar.  

Entretanto, após uma investigação crítica do fenômeno a partir da análise do real 

através da pesquisa das produções acadêmicas sobre educação corporativa, foi possível 

desvelar alguns dos elementos que determinam sua essência. Ou seja, foi possível 

compreender a necessidade de se investigar o fenômeno, como o da educação corporativa, em 

seu todo, em suas múltiplas determinações e elementos, e não só em sua aparência.  

Dessa forma foi possível revelar os diversos contornos do fenômeno, em que momento 

histórico ele se inseriu, com qual finalidade, a serviço de quais interesses e de quem. E, assim, 

a partir desse desvelamento é que são abertas possibilidades reais de utilização das práticas 

desse fenômeno em prol dos trabalhadores. Ou seja, é a partir da elucidação dos objetivos e 

interesses aos quais essas práticas estão a serviço que se poderá subverter essa lógica, pelo 

menos em alguns de seus aspectos, de forma a criar espaços de reais oportunidades e 

benefícios para os trabalhadores. 
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Considerações finais 

  

Neste momento, pretende-se fazer uma revisão dos principais pontos de discussão e 

análise abordados por esta dissertação de mestrado. O trabalho teve como tema a investigação 

do fenômeno da educação corporativa a partir do referencial do materialismo histórico 

dialético. Portanto, o objetivo da pesquisa foi investigar e analisar os conceitos e práticas 

envolvidos nesse tema, localizando-o na sociedade atual. 

 A partir desse objetivo geral, o capítulo inicial do trabalho buscou apresentar o 

referencial metodológico no qual a pesquisa foi embasada. Segundo o método dialético, a 

essência dos fenômenos não se manifesta diretamente e imediatamente ao homem e, assim, 

para ir além da aparência é preciso investigar além do visível. Ou seja, para captar a essência 

do fenômeno é preciso observar como a coisa em si se manifesta na aparência e como ao 

mesmo tempo nesta se esconde. É necessário investigar as leis e forças que motivam esse 

fenômeno, suas múltiplas determinações, como ele se desenvolve, com qual objetivo, a que 

interesses serve. 

 Além disso, de acordo com o materialismo histórico dialético, os fenômenos se inter-

relacionam, isto é, não ocorrem de forma isolada e independente, pois são elementos dentre 

um conjunto de relações que os fundam, dentro de uma totalidade. Assim, a educação 

corporativa como fenômeno deve ser inserida em uma totalidade concreta, determinada por 

um certo momento histórico, no caso, a sociedade capitalista contemporânea. 

Portanto, o segundo capítulo da pesquisa buscou esclarecer qual contexto dentro da 

lógica capitalista propiciou o surgimento da noção de educação corporativa. Para isso, 

analisou-se, primeiramente, o contexto internacional em que estão inseridas as transformações 

econômicas, políticas e sociais que propiciaram a emergência dos conceitos e práticas que 

fundamentam a educação corporativa. E, posteriormente, em qual momento histórico esses 

conceitos foram importados para o contexto brasileiro, com suas principais consequências, em 

particular para a classe trabalhadora. 

Foi possível perceber que, a partir dos anos de 1970, com a instauração de uma nova 

crise do capital, começou a ganhar força um processo de reorganização de sua lógica de 

acumulação e dominação política e ideológica. Em especial no que concerne a este último 

aspecto, esse processo se caracterizou pela emergência de um novo discurso embasado no 

ideário neoliberal, onde as “novas” tecnologias de gestão se converteram em peça importante 
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para a nova lógica de acumulação flexível. O objetivo é o mesmo, produtividade, alcançada 

agora de uma forma diferente. 

No contexto brasileiro, conforme observado no trabalho, foi a partir do governo de 

Fernando Henrique Cardoso, na década de 1990, que o país entrou em real sintonia com essa 

nova lógica do capitalismo, aprofundando a entrada das políticas neoliberais, respaldadas pela 

Reforma do Estado. A Reforma do Estado brasileiro caracterizou a nova fase capitalista do 

país, identificada com a lógica da acumulação flexível. A reforma gerencial da administração 

pública deu início ao movimento de reestruturação produtiva no país. 

O trabalho também mostrou como todas essas transformações na lógica de 

acumulação capitalista a nível mundial e nacional acarretaram diversas consequências para o 

mundo do trabalho e para os trabalhadores. Dentre as principais consequências abordadas no 

estudo estão a flexibilização da força de trabalho, respaldada no conceito de “especialização 

flexível”, as novas demandas para a classe trabalhadora, caracterizada pelas noções de 

multifuncionalidade, envolvimento e pró-atividade, e as novas exigências através da ideia da  

valorização da qualificação, com entrada de novos conceitos de gestão. 

Neste sentido, a partir desse ponto, o trabalho buscou, no terceiro capítulo, investigar  

os conceitos e práticas que emergiram desse discurso sobre a valorização da qualificação. 

Verificou-se que o sistema de aprendizagem pautado na educação corporativa aparece nesse 

contexto de um novo discurso acerca do papel dos trabalhadores nas organizações, 

considerados agora como fornecedores de conhecimento e competências. Foi realizada uma 

revisão da literatura que trata da temática da educação corporativa de forma a buscar entender 

qual concepção a fundamenta. 

Assim, o terceiro capítulo procurou explicar os conceitos de gestão de pessoas por 

competências, aprendizagem organizacional e conhecimento, como partes centrais do discurso 

que envolve a temática da educação corporativa na sociedade contemporânea. Também 

buscou elucidar a concepção que pretende afastar os conceitos e práticas da educação 

corporativa das ações tradicionais de treinamento e desenvolvimento (T&D), considerando o 

modelo de educação corporativa, pautado nas universidades corporativas, como um modelo 

que vai muito além do que se pretendia com os “velhos” centros de treinamento. 

Neste sentido, este capítulo também localiza o surgimento das universidades 

corporativas e explica a ideia difundida pelo conceito, que tem como objetivo fundamentar a 

noção de um sistema de aprendizagem contínua, pautado nos objetivos empresariais e no 

desenvolvimento de competência dos funcionários. 
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No quarto capítulo, o objetivo foi apresentar o objeto de pesquisa do qual o trabalho 

partiu para elucidar o fenômeno da educação corporativa em sua dimensão imediata, aparente, 

como recorte da realidade. Para isso, o universo de pesquisa foi explicitado de modo a 

localizar as produções acadêmicas pesquisadas como partes dos eventos realizados pela 

ANPAD entre os anos de 2007 a 2011 de modo a considerar o critério de atualidade proposto 

pelo tema do trabalho, de investigação do fenômeno na contemporaneidade. 

A análise da quantidade de artigos encontrados por ano e por evento permitiu algumas 

observações. A pequena quantidade de produções acadêmicas encontradas sobre o tema 

ressaltou os indícios sobre o tema ter seu enfoque do ponto de vista acadêmico diminuído em 

relação a sua importância para o mundo concreto das organizações. Isso corroborou com a 

constatação do trabalho de que a finalidade da educação diretamente transposta para o 

mercado não é produzir predominantemente análises críticas com fundamentos acadêmicos 

relevantes para a sociedade, mas também reproduzir e difundir as práticas mercadológicas. 

O capítulo quatro também apresentou uma síntese dos principais temas abordados 

pelos artigos pesquisados, o que permitiu observar que a maioria das produções acadêmicas 

está em consonância com os conceitos teóricos identificados na revisão bibliografia elucidada 

no terceiro capítulo. 

Em seguida, o trabalho desenvolveu uma análise teórico-crítica dos conceitos e 

práticas envolvidos na temática da educação corporativa como fenômeno inserido na 

sociedade capitalista atual. O objetivo pretendido foi desvelar os elementos não visíveis do 

fenômeno estudado. Assim, buscou-se desconstruir a visão naturalizada em torno dos 

conceitos que estariam na base de formação do tema, identificando que interesses estariam na 

sustentação da emergência da educação corporativa. 

 Essa análise permitiu, portanto, perceber que essas “forças” (MEISTER, 1999) fazem 

parte, na verdade, do discurso ideológico das novas tecnologias de gestão e estão envolvidas 

na nova lógica de acumulação do sistema capitalista. E que tem como finalidade primordial, 

através de conceitos como sociedade do conhecimento e sociedade pós-moderna, criar a 

ilusão de uma nova sociedade apresentada como algo natural e instaurar uma conformidade 

que garanta a restauração e continuidade do sistema. Assim, foi possível perceber que novos 

modelos na educação, como a educação corporativa é mais um dos movimentos que buscam 

essa finalidade. 

 Também foi possível identificar nesse contexto a emergência de conceitos, como 

flexibilidade, competência, autonomia, pró-atividade, participação, apresentados como 
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produtos naturais da evolução tecnológica, da globalização, da sociedade do conhecimento, 

mas que, na verdade, buscam reforçar esse discurso ideológico e ilusório. Esses conceitos 

servem ao interesse do sistema de criar uma aparência de que as coisas são decorrências 

naturais e inalteráveis como forma de possibilitar sua reprodução e manutenção. 

 Na contramão desse processo, o trabalho buscou desconstruir esse discurso e revelar a 

que interesses ele está vinculado. E, nesse sentido, também foi ressaltada a contribuição da 

educação, pautada pelo modelo da educação corporativa, nesse processo de envolvimento dos 

trabalhadores no discurso da nova lógica de acumulação de capital. Essa discussão do papel 

da educação como parte da reprodução do discurso levou a análise da concepção de educação 

como produto e da relação entre universidade corporativa e universidade de ensino superior 

tradicionais, discutidas no capítulo quatro. A análise se encerrou com uma crítica a questão da 

educação como consumo e com o fechamento do capítulo. 

 Portanto, considera-se que esta dissertação alcançou os objetivos e finalidades a que se 

propôs na medida em que expôs contornos que estavam além da aparência do fenômeno da 

educação corporativa. Entretanto, é preciso ressaltar que tal temática é complexa e percebem-

se inúmeras questões que permeiam o fenômeno. Nesse sentido, não se pretende, inclusive, 

negar que as práticas da educação corporativa trazem já de início alguma possibilidade de 

benefício para os trabalhadores; o que, por outro lado, não permite que essas práticas sejam 

vistas de forma naturalizada e superficial, que é o que a análise dialética busca superar.  

 Sendo assim, não é possível responder de forma objetiva e conclusiva às questões 

colocadas pelo trabalho, mas a pesquisa possibilitou vislumbrar possibilidades de 

conhecimento do fenômeno além da aparência, o que abre espaço para a construção de uma 

práxis revolucionária em torno do tema. Os homens são ativos, são capazes de agir sobre as 

circunstâncias e modificá-las; mas para isso é necessário que tais homens conheçam os 

fenômenos em sua essência e não apenas na aparência, para que assim possam desvelar todos os 

seus contornos, finalidades e interesses reais e, assim, superar a lógica dominante que não se 

mostra em sua aparência. 

 Dessa forma, essa dissertação teve como intuito desenvolver uma pesquisa crítica, que 

produza conhecimento que sustente uma ação prática mais consciente. Assim, espera-se que o 

trabalho contribua com discussões, questionamentos e construção de práticas na área de 

educação corporativa que tenham como finalidade última beneficiar os trabalhadores 

envolvidos no processo. 
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 Por fim, para concluir é preciso ressaltar que este trabalho de dissertação não se esgota 

em si mesmo, estabelecendo o início de uma análise provisória e incompleta, que busca 

ampliar os espaços de discussão e análise suscitando pesquisas que dêem continuidade ao 

estudo dessa temática a partir desse novo olhar. Acredita-se ter sido possível apresentar, 

levantar e despertar novos desafios e questões a serem considerados em futuras pesquisas e na 

prática dos profissionais envolvidos no tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

Referências Bibliográficas 

 

ALVES, Giovanni. O novo (e precário) mundo do trabalho: reestruturação produtiva e crise 

do sindicalismo. São Paulo: Boitempo Editorial, 2000. 

 

ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do 

mundo do trabalho. São Paulo: Cortez; Campinas, SP: Editora da Universidade Estadual de 

Campinas, 1995. 

 

BEHRING, Elaine Rossetti. Brasil em contra-reforma: desestruturação do Estado e perda de 

direitos. São Paulo: Cortez, 2003. 

 

BITENCOURT, Cláudia (Org.). Gestão contemporânea de pessoas: novas práticas, 

conceitos tradicionais. Porto Alegre: Bookman, 2004. cap. 12, p. 238-263. 

 

BOBBIO, Norberto. Nem com Marx, nem contra Marx. Org. Carlo. Violi. Trad. M.A. 

Nogueira. São Paulo: Unesp, 2006. 

 

BOITO JR., Armando. Política neoliberal e sindicalismo no Brasil. 2ed. São Paulo: Xamã 

Editora, 1999. 

 

BOYATIZIS, Richard. The Competent manager: a model of effective performance. New 

York: Wiley, 1982. Apud BITENCOURT, Cláudia.; BARBOSA, Allan Claudius. A Gestão de 

Competências. In: BITENCOURT, Cláudia (Org.). Gestão contemporânea de pessoas: novas 

práticas, conceitos tradicionais. Porto Alegre: Bookman, 2004. 

 

CORDIOLLI, Marcos. Apontamentos sobre o método dialético em Karl Marx. Curitiba: A 

Casa de Astérion, 2009. 

 

CORIAT, Benjamin. Pensar pelo avesso: o modelo japonês de trabalho e organização. Rio de 

Janeiro: Revan: UFRJ, 1994. 

 

DUARTE, Newton. Sociedade do conhecimento ou sociedade das ilusões?: quatro ensaios 

crítico-dialéticos em filosofia da educação. Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2008. 

– (Coleção polêmicas do nosso tempo). 

 

DUTRA, Joel Souza et al. Gestão de Pessoas por Competência: o Caso de uma Empresa do 

Setor de Telecomunicações. In: Encontro Nacional dos Programas de Pós-graduação em 

Administração. Conferencia apresentada em Foz do Iguaçu, 1998. Apud BITENCOURT, 

Cláudia.; BARBOSA, Allan Claudius. A Gestão de Competências. In: BITENCOURT, 

Cláudia (Org.). Gestão contemporânea de pessoas: novas práticas, conceitos tradicionais. 

Porto Alegre: Bookman, 2004. 

 

DUTRA, Joel Souza. Competências: conceitos e instrumentos para a gestão de pessoas na 

empresa moderna. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

EBOLI, Marisa. Educação corporativa no Brasil: mitos e verdades. São Paulo: Gente, 2004. 

 



78 

 

 

____________. Educação corporativa e desenvolvimento de competências. In: DUTRA, 

Joel Souza; FLEURY, Maria Tereza Leme; RUAS, Roberto Competências: conceitos, 

métodos e experiências. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

ENGELS, Friedrich. Do socialismo utópico ao socialismo científico. São Paulo: Editora 

Moraes, s.d. 

 

FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil. Ensaio de interpretação 

sociológica. 3 ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1987 apud BEHRING, Elaine Rossetti. 

Brasil em contra-reforma: desestruturação do Estado e perda de direitos. São Paulo: Cortez, 

2003. 

 

FIGUEIREDO, Julio Carlos; MEIRELLES, Catharina Marinho. Participação, qualidade e 

prestação de serviços: uma intervenção no serviço público. In: VERTHEI, Marilene A. 

Romualdo; BRAGA, Maudeth Py; VERGNE, Celso de Moraes (Org.). Multifaces das práticas 

em Psicologia do Trabalho: impasses e criação. Niterói: Editora UFF, 2010. 

 

FISCHER, André Luiz. Conceito de modelo de gestão de pessoas – modismo e realidade em 

gestão de recursos humanos nas empresas brasileiras. In: DUTRA, Joel Souza (Org.). Gestão 

por Competências. São Paulo: Gente, 2001. cap. 1. p. 9-23. 

 

__________________. Um resgate conceitual e histórico dos modelos de gestão de 

pessoas. In: FLEURY, Maria Tereza Leme (Coord.). As pessoas na organização. São Paulo: 

Gente, 2002. cap. 1. p. 11-34. 

 

FLEURY, Maria Tereza Leme. Aprendizagem e gestão do conhecimento. In: DUTRA, Joel 

Souza (Org.). Gestão por Competências. São Paulo: Gente, 2001. cap. 5. p 95-107. 

 

FLEURY, Maria Tereza Leme.; FLEURY, Afonso. Estratégias empresariais e formação de 

competências. Rio de Janeiro: Atlas, 2001. 

 

FRIGOTTO, Gaudêncio. A dupla face do trabalho: criação e destruição da vida. In: 

CIAVATTA, Maria; FRIGOTTO, Gaudêncio (Orgs.). A experiência do trabalho e a educação 

básica. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. 

 

____________________. Metodologia da pesquisa educacional. São Paulo: Cortez, 2006. 

 

FURLAN, Luiz Fernando. Apresentação. In: FERREIRA, José R., BENETTI, Gilberto et. al 

(Coord.) O futuro da indústria: educação corporativa – reflexões e práticas: coletânea de 

artigos. Brasília: MDIC/STI:IEL, 2006. 

 

GADOTTI, Moacir. Concepção dialética da educação: um estudo introdutório. 12 ed. São 

Paulo: Cortez, 2001. 

 

GARAY, Ângela Beatriz. As diferentes faces do processo de qualificação: algumas 

dimensões esquecidas. Revista de Administração, São Paulo, v. 32, n. 3, p. 52-61, jul./set. 

1997. Apud SARSUR, Amyra; FISCHER, André Luiz; AMORIM, Wilson Aparecido. Gestão 

por competências: a (não) inserção dos sindicatos em sua implementação nas organizações. 



79 

 

 

In: DUTRA, Joel Souza; FLEURY, Maria Tereza Leme; RUAS, Roberto Competências: 

conceitos, métodos e experiências. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

GURGEL, Claudio. A gerência do pensamento. São Paulo: Cortez, 2003. 

 

HARVEY, David. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança 

cultural. São Paulo: Ed. Loyola, 1992 Apud ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio 

sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. São Paulo: Cortez; Campinas, 

SP: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1995. 

 

______________. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança 

cultural. 7 ed. São Paulo: Editora Loyola, 1998. 

 

_______________. O novo imperialismo. São Paulo: Loyola, 5 ed., 2011. 

 

HOBSBBAWN, Eric J. Era dos extremos: o breve século XX: 1994-1991. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995.  

 

KOSIK, Karel. Dialética do concreto. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. 

 

LE BOTERF, Guy. De la compétence à la navigation professionnelle. Paris: Lês Editions 

d`organisation, 1997. Apud BITENCOURT, Cláudia.; BARBOSA, Allan Claudius. A Gestão 

de Competências. In: BITENCOURT, Cláudia (Org.). Gestão contemporânea de pessoas: 

novas práticas, conceitos tradicionais. Porto Alegre: Bookman, 2004. 

 

LOPES, Carmem Lúcia Evangelho. Algumas questões da agenda sindical nas últimas 

décadas. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 12, n. 1, p. 35-44, jan./mar. 1998.  

 

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro I, Vol. I. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1971. 

 

___________. Posfácio à segunda edição de O Capital. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1971. 

 

__________. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2004. 

 

__________. Contribuição à crítica da economia política. 2 ed. São Paulo: Expressão 

Popular, 2008. 

 

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã: crítica da mais recente filosofia alemã 

em seus representantes Feuerbbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus 

diferentes profetas. São Paulo: Boitempo, 2007. 

 

MEISTER, Jeanne C. Educação Corporativa. Tradução por Maria Cláudia S. R. Ratto. São 

Paulo: Pearson Makron Books, 1999. 

 

MENDONÇA, Sérgio. Globalização em debate. Estudos Avançados, São Paulo, v. 11, n. 29, 

p. 375-378, jan./abr. 1997.  

 



80 

 

 

MÉSZÁROS, István. A teoria da alienação em Marx. São Paulo: Boitempo, 2006. 

 

________________. O desafio e o fardo do tempo histórico: o socialismo no século XXI. 

São Paulo: Boitempo, 2007. 

 

_________________. A educação para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2008. 

 

MILLS, John. et al. Competing through competences. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2002 apud  DUTRA, Joel Souza. Competências: conceitos e instrumentos para a gestão 

de pessoas na empresa moderna. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

OLIVEIRA, Francisco de. A economia da dependência imperfeita. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Graal, 1984 apud BEHRING, Elaine Rossetti. Brasil em contra-reforma: desestruturação do 

Estado e perda de direitos. São Paulo: Cortez, 2003. 

 

_____________________. Os direitos do antivalor – A economia política da hegemonia 

imperfeita. Petrópolis: Vozes, 1998 apud BEHRING, Elaine Rossetti. Brasil em contra-

reforma: desestruturação do Estado e perda de direitos. São Paulo: Cortez, 2003. 

 

OLIVEIRA JUNIOR, Moacir de Miranda. Competências essenciais e conhecimento na 

empresa. In: FLEURY, Maria Tereza Leme; OLIVEIRA JÚNIOR, Moacir de Miranda 

(Orgs.). Gestão estratégica do conhecimento: integrando aprendizagem, conhecimento e 

competências. São Paulo: Atlas, 2001. cap. 4. p. 121-156. 

 

PIRES, Marília F. de C. O materialismo histórico dialético e a educação. Interface — 

Comunicação, Saúde, Educação, v.1, n.1, 1997. 

 

PRADO, Caio, Jr. Teoria marxista do conhecimento e método dialético materialista. Edição 

eletrônica: Editora Ridendo Castigat Mores, 1973. Recuperado em 30 de janeiro de 2013, de 

http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/caio.html 

 

RUAS, Roberto. Desenvolvimento de competências gerenciais e contribuição da 

aprendizagem organizacional. In: FLEURY, Maria Tereza Leme; OLIVEIRA JÚNIOR, 

Moacir de Miranda (Orgs.). Gestão estratégica do conhecimento: integrando aprendizagem, 

conhecimento e competências. São Paulo: Atlas, 2001. cap. 8. p. 242-269. 

 

RUMELT, Richard. Foward. In: HAMEL, G; HEENE, A. (Ed.). Competence-based 

competition. New York: John Wiley, 1994. Apud OLIVEIRA JUNIOR, Moacir de Miranda. 

Competências essenciais e conhecimento na empresa. In: FLEURY, Maria Tereza Leme; 

OLIVEIRA JÚNIOR, Moacir de Miranda (Orgs.). Gestão estratégica do conhecimento: 

integrando aprendizagem, conhecimento e competências. São Paulo: Atlas, 2001. 

 

SARSUR, Amyra; FISCHER, André Luiz; AMORIM, Wilson Aparecido. Gestão por 

competências: a (não) inserção dos sindicatos em sua implementação nas organizações. 

In: DUTRA, Joel Souza; FLEURY, Maria Tereza Leme; RUAS, Roberto Competências: 

conceitos, métodos e experiências. São Paulo: Atlas, 2008. 

 



81 

 

 

SILVA, Marco Wandercil da; BALZAN, Newton César. Universidade Corporativa: (Pré-) 

tendência do Ensino Superior ou ameaça? Revista de Avaliação do Ensino Superior, vol. 12, 

n. 2, Jun. 2007.  

 

SPENCER, L.M.Jr.; SPENCER, S.M. 1993. Competence at work: Models for superior 

performance. New York: John Wiley & Sons. Apud BITENCOURT, Cláudia.; BARBOSA, 

Allan Claudius. A Gestão de Competências. In: BITENCOURT, Cláudia (Org.). Gestão 

contemporânea de pessoas: novas práticas, conceitos tradicionais. Porto Alegre: Bookman, 

2004. 

 

SWIERINGA, Joop; WIERDSMA, André. La organización que aprende. Buenos Aires: [s. 

n.], 1992. Apud BITENCOURT, Cláudia.; BARBOSA, Allan Claudius. A Gestão de 

Competências. In: BITENCOURT, Cláudia (Org.). Gestão contemporânea de pessoas: novas 

práticas, conceitos tradicionais. Porto Alegre: Bookman, 2004. 

 

TRAGTENBERG, Maurício. Burocracia e Ideologia. São Paulo: ática, 1974. 

 

VIANA, Nildo. Universidade e Especialização: o ovo da serpente. Artigo publicado na 

Revista Espaço Acadêmico, ano II, n. 18, Novembro de 2002, disponível em 

http://www.espacoacademico.com.br/018/18cviana.htm, acessado em 15/03/2013. 

 

ZARIFIAN, Philippe. Objetivo competência: por uma nova lógica. Tradução por Maria 

Helena C. V. Trylinski. São Paulo: Atlas, 2001. Apud BITENCOURT, Cláudia.; BARBOSA, 

Allan Claudius. A Gestão de Competências. In: BITENCOURT, Cláudia (Org.). Gestão 

contemporânea de pessoas: novas práticas, conceitos tradicionais. Porto Alegre: Bookman, 

2004. 



82 

 

 

ANEXO 1 – TABELA COM REFERÊNCIAS DAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS ANALISADAS 

 

 

 

 

Nº Título do Artigo Nomes dos autores Evento Ano

1 2011

2 2011

3 2011

4 2011

5 Resistência à Educação a Distância na Educação Corporativa 2010

4 2010

7 2009

8 2009

9 O Papel dos Jogos como Recurso Didático em Programas de Educação Corporativa 2009

10 2009

11
2007

Educação Corporativa: Governança, Dinâmica e Estrutura das Universidades
Corporativas no Brasil

Marisa Pereira Eboli, Flavio Hourneaux Junior, Wagner 
Toyama Cassimiro

EnGPR

Os Dois Lados da Moeda: o valor da educação corporativa na aprendizagem
transformadora de gerentes em instituições financeiras

Paula Luciana Bruschi Sanches, Anielson Barbosa da Silva EnGPR

Relação entre Práticas de Educação Corporativa e Resultados Financeiros de Empresas 
que Atuam no Mercado Brasileiro

Cleonir Tumelero, Elza Fátima Rosa Veloso, Wilson Aparecido 
Costa de Amorim, Angela Christina Lucas

EnAnpad

Gestão de pessoas no serviço público: um choque na gestão do Município de manaus 
através da política de capacitação e Desenvolvimento de pessoas

Ana Flávia de Moraes Moraes, Armando Araújo de Souza 
Júnior, Ricardo Jorge da Cunha Costa Nogueira

EnAnpad

Marcus Brauer, Alberto Luiz Albertin EnAnpad

Desafios Enfrentados por Pequenas e Médias Empresas do Setor de
Software nos seus Processos de Educação Corporativa

Lisângela da Silva Antonini, Amarolinda Iara da Costa Zanela 
Saccol

EnAnpad

Gestão da Educação Corporativa e do Conhecimento Organizacional da Justiça Federal da 
5ª Região

Magnus Henrique de Medeiros, Rezilda Rodrigues Oliveira,
Tânia Nobre Gonçalves Ferreira Amorim

EnGPR

O E-learning Como Ferramenta de Aprendizagem: Um Estudo de CasoMúltiplo Sobre a 
Percepção dos Treinandos

André Ferreira, Pauli Adriano de Almada Garcia, Ricardo 
Thielmann

EnGPR

Fernanda Sobrinho Arcanjo, Mariana Santos de Carvalho, 
Fernando de Oliveira Vieira

EnAnpad

Os 50 anos da Metodologia de Kirkpatrick: Reflexões sobre a Mensuração de Resultados 
em Educação Corporativa

Flavio Hourneaux Junior, Marisa Pereira Eboli EnAnpad

Universidade Corporativa e Reposicionamento Estratégico da Função Recursos
Humanos em uma Empresa de Telecomunicações

Maria Tereza Mesquita Furtado, Serafim Firmo de Souza Ferraz, 
Luiz Antônio Rabelo Cunha

EnGPR



83 

 

 

ANEXO 2 – MODELO DE TABELA DE ORGANIZAÇÃO DE DADOS 

PARA ANÁLISE DAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS 

 

 

 

Número  

Título do Artigo  

Nome dos Autores  

Evento  

Origem do Artigo  

Ano  

Tipo de Texto  

Abordagem da Pesquisa  

Tema  

Principais Autores 

utilizados 

 

Principais tópicos 

abordados 

 

Tópicos para Análise  

Questões  

Observações e 

Impressões 

 

 

 


