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RESUMO 

 

 

O objetivo da pesquisa foi identificar quais mudanças as pós-graduações in company, 

pautadas na educação transformadora, podem trazer às organizações, na perspectiva 

dos representantes envolvidos na contratação e execução desse serviço. As 

organizações buscam no mercado instituições e consultorias especializadas em 

educação corporativa para desenvolver soluções que possam suprir os gaps de 

competências dos seus colaboradores, porém é necessário discutir como 

determinadas soluções podem proporcionar uma educação que transforme o 

indivíduo, as organizações e a sociedade em que estão inseridos. Como proposta 

metodológica foi realizado um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, utilizando 

como estratégia o estudo de caso de uma Escola de Negócios do Estado do Paraná 

que afirma promover a educação transformadora por meio das suas soluções 

educacionais. Os resultados da pesquisa demonstram algumas mudanças percebidas 

pelas organizações identificadas como 1A, B2, C3, 4D e 5E, no entanto, é possível 

concluir que os entrevistados em alguns momentos não fazem a conexão entre essas 

mudanças e o significado que cada elemento da pós-graduação e a proposta de 

Educação Transformadora proposta pela IES. 

 

Palavras-chave: Pós-graduação in company, Educação corporativa, Educação 

transformadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The objective of the research was to identify which changes the in-company 

postgraduate courses, based on the transformative education, can bring to the 

organizations, from the perspective of the representatives involved in the contracting 

and execution of this service. Organizations seek institutions and consultancies 

specialized in corporate education to develop solutions that can meet the skills gaps 

of their employees, but it is necessary to discuss how certain solutions can provide an 

education that transforms the individual, the organizations and the society in which 

they are inserted. As a methodological proposal, a descriptive study was carried out 

with a qualitative approach, using as a strategy the case study of a Business School 

in the State of Paraná, which affirms the promotion of transformative education through 

its educational solutions. However, it is possible to conclude that respondents at some 

point do not make the connection between these changes and the meaning that each 

post- undergraduate education and the proposed Transformative Education proposed 

by IES. 

 

 

Key-words: Post-graduation in company, Corporate education, Transformative 

education. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A educação está presente na vida das pessoas desde o seu nascimento e, 

conforme o tempo passa, experiências vão sendo acumuladas. No caso da educação 

de adultos histórias de vida são fundamentais no seu processo de aprendizagem.  

Processo compreende evoluções e aprendizagem envolve capacidade crítica e 

autonomia intelectual. Nesse sentido, uma educação que transforma o indivíduo pode 

ser considerada como aquela que possibilita ampliar a capacidade de enxergar além 

dos fatos que se apresentam de forma primária (FREIRE, 1996).  

O mercado está a cada dia mais globalizado e competitivo. É possível observar 

organizações buscando parceiros, instituições de ensino superior e consultorias 

especializadas em educação corporativa para desenvolver soluções que possam 

suprir os gaps de competências dos seus colaboradores (EBOLI, 2014). Nessa cena, 

a educação no ambiente organizacional tem ganhado relevância. 

Isso ocorre porque as organizações são compostas por pessoas com expectativas 

e competências diferenciadas e a soma dessas experiências, alinhadas ao 

planejamento estratégico, pode ser um diferencial competitivo. Nesse sentido, 

desenvolver e estimular pessoas para o alcance de resultados sustentáveis tem sido 

um grande desafio para as organizações. Uma das contribuições para o alcance 

desse desafio é a educação. A educação que transforma o indivíduo quebra 

paradigmas, sendo este capaz de interferir na sociedade indo além da aquisição de 

competências, discursos, objetivos, conteúdos, projetos, exige uma prática 

transformadora ética (FARIA, 2017). 

Na perspectiva do setor da educação, as organizações buscam parceiros, 

instituições de ensino e consultorias especializadas em educação corporativa para 

desenvolver soluções que possam suprir os gaps necessários de seus colaboradores 

(EBOLI, 2014). Essas soluções são conhecidas pelo mercado como soluções in 

company ou soluções corporativas, e podem ser compostas por cursos, palestras, 

workshops e consultorias.  Algumas soluções conferem certificações reconhecidas no 

Brasil como pós-graduação em nível de especialização lato sensu, de acordo com 

Resolução nº1, de 08 de junho de 2007, e o stricto sensu que conferem os programas 

de mestrado e doutorado seguem a Resolução nº 7, de 11 de dezembro de 2017, 

essas resoluções estabelecem normas para o funcionamento desses programas.  
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Em um mercado competitivo, as instituições de ensino que procuram se tornar 

consistentes naquilo que se propõem, no caso a geração de aprendizagem, buscam 

metodologias que as tornem atrativas e que gerem valor percebido junto aos seus 

clientes e potenciais clientes, que cada vez mais questionam se o serviço contratado: 

promove a aprendizagem, incentiva a mudança de referências e posturas, gera 

autonomia intelectual e estabelece comunidades de aprendizes. 

Por conta disso, buscou-se uma instituição que tem no cerne do seu discurso a 

Educação Transformadora, a qual está amparada em sete princípios: aprendizagem, 

desescolariazação, professor articulador, aluno protagonista, hibridismo, 

aplicabilidade e avaliação de resultados. Nessa esteira, o presente trabalho apresenta 

como tema de pesquisa: Que mudanças as pós-graduações in company, 

pautadas na perspectiva da educação transformadora, podem trazer as 

organizações?  

O objetivo do trabalho é identificar e analisar quais mudanças as pós-graduações 

in company, pautadas na perspectiva da educação transformadora podem trazer as 

organizações e reflexões sobre essa problemática serão levantadas a partir do estudo 

de caso das pós-graduações in company desenvolvidas por uma Escola de Negócios 

do Estado do Paraná, buscando identificar quais mudanças são percebidas pelos 

representantes das organizações envolvidos no processo de contratação e execução 

destes serviços.  

Os conceitos utilizados na pesquisa são definidos a partir das seguintes 

referências teóricas:  o conceito de Educação Transformadora (BORDENAVE E 

PEREIRA, 2002; FREIRE, 1996; FARIA, 2017; DELORS, 2012; MORETTO, 2001; 

MORIN, 2004; PERRENAUD, 1999 e VASCONCELLOS, 2001) e o conceito de 

Educação Corporativa (MEISTER, 1999; EBOLI, 2010 E 2014).  
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A pesquisa que aqui se apresenta busca identificar: 

 

1.1 Pergunta de Pesquisa 

Que mudanças pós-graduações in company, pautadas em uma perspectiva de 

educação transformadora, podem trazer às organizações?  

 

De modo a responder à pergunta de pesquisa anteriormente apresentado, propõe-

se o seguinte objetivo geral: 

 

1.2 Objetivo Geral 

 

Identificar e analisar mudanças que pós-graduações in company, pautadas em 

uma perspectiva de educação transformadora, trouxeram as organizações, a partir da 

percepção de seus representantes envolvidos na contratação e execução desses 

serviços. 

 

Para atingir esse objetivo geral, propõe-se o cumprimento dos seguintes objetivos 

específicos: 

 

1.3 Objetivos Específicos  

 

1. Identificar e descrever a perspectiva da educação transformadora tal como 

proposta pela IES. 

2. Identificar e descrever as características das pós-graduações in company, 

realizadas pela IES.  

3. Identificar mudanças ocorridas nas organizações decorrentes da realização da 

pós-graduação in company a partir da percepção de representantes das 

organizações que estavam envolvidos no processo de contratação e execução 

das pós-graduações. 

4. Identificar e analisar como essas mudanças se relacionam com as 

características das pós-graduações in company realizadas. 

5. Analisar como a educação transformadora (proposta pela IES) se relaciona 

com as mudanças identificadas.  
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A necessidade de identificar mudanças que pós-graduações in company, 

pautadas em uma perspectiva de educação transformadora, podem trazer às 

organizações se justifica de forma prática porque busca: 

➢ Apresentar um panorama das mudanças percebidas pelos representantes das 

organizações que atuam na contratação e execução da pós-graduação in 

company e identificar como essas mudanças se relacionam com a educação 

transformadora proposta pela IES; 

➢ Contribuir para as organizações refletirem sobre a condução das ações de 

educação corporativa diante dos aspectos relacionados à estratégia, 

conteúdo, metodologia e resultados tangíveis e intangíveis.  

As organizações são compostas por pessoas com expectativas e competências 

diferenciadas e a soma dessas experiências, alinhadas ao planejamento estratégico, 

pode ser um diferencial competitivo. Nesse sentido, desenvolver e estimular pessoas 

para o alcance de resultados sustentáveis tem sido um grande desafio para as 

organizações, sendo uma das contribuições para o alcance desse desafio é a 

educação.  

A educação que transforma o indivíduo quebra paradigmas, sendo este capaz de 

interferir na sociedade indo além da aquisição de competências, discursos, objetivos, 

conteúdos, projetos, exige uma prática transformadora ética (FARIA, 2017). 

No ponto de vista do mercado as organizações buscam parceiros, instituições de 

ensino e consultorias especializadas em educação corporativa, para desenvolver 

soluções personalizadas que possam suprir as lacunas de formação que indentificam 

em seus colaboradores (EBOLI, 2014).  

Um exemplo de produto que propõe alternativas neste sentido são os in company 

e podem ser compostas por cursos, palestras, workshops, consultorias entre outros.  

Algumas soluções conferem certificações reconhecidas no Brasil como pós-

graduação em nível de especialização lato sensu, de acordo com a Resolução nº1, de 

08 de junho de 2007, do Ministério da Educação Conselho Nacional de Educação e a 

Câmara de Educação Superior. Já o stricto sensu confere diplomas aos programas 

de mestrado e doutorado segundo a Resolução nº 7, de 11 de dezembro de 2017, do 

Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Superior. Essas resoluções 

estabelecem normas para o funcionamento desses programas.  



18 
 

 

Este trabalho estuda o caso de uma Instituição de Ensino Superior que oferece 

soluções in company, que além de atender às necessidades organizacionais de seu 

contratante, promove com seus produtos uma educação transformadora, isto é, visa 

proporcionar uma educação que transforme o indivíduo, as organizações e a 

sociedade.  

Esta visão de educação adotada pela IES que pensa uma educação mais ampla, 

que promove transformações tanto no âmbito individual como global, parte de uma 

discussão conectada ao movimento conduzido pela Organização das Nações Unidas 

– ONU (1945), chamado de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS (2015) 

sendo criado a partir dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio – ODM (2000).  

A criação dos ODS contou com a participação de 93 países membros da ONU em 

um processo colaborativo, estabeleceram uma agenda até 2030, composta por 17 

objetivos e 169 metas distribuídas em cinco grandes eixos: Pessoas, Planeta, Paz, 

Prosperidade e Parcerias.   

Fazem parte dos objetivos dos ODS: 1. Erradicação da pobreza; 2. Fome zero e 

agricultura sustentável; 3. Saúde e bem-estar; 4. Educação de qualidade; 5. Igualdade 

de gênero; 6. Água potável e saneamento; 7. Energia acessível e limpa; 8. Trabalho 

decente e crescimento econômico; 9. Indústria, inovação e infraestrutura; 10. Redução 

das desigualdades; 11. Cidades e consumidores sustentáveis; 12. Consumo e 

produção responsáveis; 13. Ação contra a mudança global do clima; 14. Vida na água; 

15. Vida terrestre; 16. Paz, justiça e instituições eficazes e 17. Parcerias e meios de 

implementação. 

Os ODS são um dos grandes desafios para transformação da sociedade em prol 

do desenvolvimento sustentável e não devem ser tratados isoladamente, e sim 

trabalhados de forma transversal aos conteúdos educacionais entre outras ações. 

Esta pesquisa se relaciona mais profundamente com o contexto do ODS 4 – 

Educação de Qualidade, que visa assegurar a educação inclusiva, equitativa e de 

qualidade promovendo oportunidades de aprendizagem ao longo da vida.   

No contexto educacional, alinhado aos ODS a ONU também incentiva o 

engajamento das escolas de negócios e instituições de ensino superior aos Princípios 

para Educação Executiva Responsável – PRME (2007). 

O PRME é uma plataforma global com o objetivo de disseminar a compreensão 

sobre a sustentabilidade, ampliando o olhar dos estudantes para busquem soluções 

organizacionais considerando o equilíbrio entre os pilares da sustentabilidade: o 
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social, o ambiental e o econômico.  O PRME é composto pelos seguintes princípios: 

1. Propósito; 2. Valores; 3. Metodologia; 4. Pesquisa; 5. Parcerias e 6. Diálogo. 

Entre outros aspectos esses princípios orientam a atuação das Escolas de 

Negócios e Instituições de Ensino Superior signatárias do PRME, que assumem o 

compromisso de apresentar regularmente relatórios de progresso à ONU e aos 

stakeholders, relatando todas as ações e resultados em prol da formação e 

desenvolvimento de líderes globalmente responsáveis. 

Além dessas justificativas práticas, esta pesquisa se justifica também 

teoricamente uma vez que visa dar continuidade a uma discussão que vem sendo 

realizada em outros trabalhos que também abordam a problemática da educação 

transformadora e suas contribuições na formação na área de negócios para 

profissionais e organizações.  

Destaca-se neste sentido o trabalho de ARRUDA FILHO (2012) que teve o 

objetivo de avaliar a adequação do modelo educacional do ISAE/FGV – o Modelo 

Perspectivação – ao contexto de uma educação executiva responsável e chegou à 

conclusão que tal modelo educacional pode contribuir para uma educação em gestão 

responsável.  

Destaca-se também o trabalho de PAUL (2017) que buscou compreender de que 

maneira a proposta de educação transformadora que orienta a concepção pedagógica 

de uma IES, em seus programas de pós-graduação lato sensu, tem sido percebida 

como elemento constitutivo de práticas profissionais transformadoras, por parte dos 

pós-graduandos.  

Além destes trabalhos, por meio de revisão de literatura foram identificados 28 

artigos que tratam sobre os temas “educação transformadora”, “aprendizagem 

transformadora”, “aprendizagem corporativa”, “educação corporativa” e “universidade 

corporativa”, publicados em periódicos nacionais e internacionais no período de 2006 

a 2017. 

No gráfico 1 abaixo demonstra-se que há uma inconstante evolução de 

publicações ao longo dos anos. 

 

 

 

 



20 
 

 

GRÁFICO 1 – Resumo geral dos artigos da revisão de literatura 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Desses 28 trabalhos, identificam-se 5 cuja temática se relaciona com o 

questionamento que guia esta investigação, qual seja, que mudanças pós-graduações 

in company, pautadas em uma perspectiva de educação transformadora, podem 

trazer às organizações.  

 

QUADRO 1: Quadro resumo dos artigos identificados em revisão de literatura 

cujo tema se relaciona ao da presente pesquisa: 

1. 

SILVA et al., 2015  

SILVA Franco, David; PARADELA Ferreira, Victor Cláudio; VARGAS Ferreira, Débora; 
ASSIS, Frederico Azevedo Alvim. A andragogia na educação corporativa: o caso de 
uma empresa metalúrgica. Revista de Administração da Unimep. v.13, n.2, maio/agosto 
- 2015.  

2. 

CLOSS e ANTONELLO (2014) 

CLOSS Quadrado, Lisiane; ANTONELLO, Claudia Simone. Teoria da aprendizagem 
transformadora: contribuições para uma educação gerencial voltada para a 
sustentabilidade. Revista de Administração Mackenzie. São Paulo, v. 15, edição 
especial, maio/junho, 2014. 

3. 

VASCONCELOS e SILVA JUNIOR (2013) 
VASCONCELOS, Katia Cyrlene de Araujo; SILVA JUNIOR, Annor da; and SILVA, 
Priscilla de Oliveira Martins da. Educação gerencial para atuação em ambientes de 
negócios sustentáveis: desafios e tendências de uma escola de negócios brasileira. 
Revista de Administração Mackenzie. São Paulo, v.14, n.4, julho/agosto, 2013. 

4.  

LYNCH, SOON e Downing (2006), 

LYNCH, Richard; SOON, Leo; DOWNING, Kevin. Context dependent learning: its value 
and impact for workplace education. Education + Training. v. 48 Issue: 1, p.15-24, 2006.  

5. 
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A partir da leitura e análise desses trabalhos, constatou-se que a utilização da 

andragogia nas práticas de educação corporativa é relevante para aprendizagem de 

adultos no contexto organizacional, seja devido à inserção de aspectos andragógicos 

e pedagógicos nos treinamentos, como na valorização dos conhecimentos dos 

aprendizes para consolidação da aprendizagem (SILVA et al., 2015).   

Além disso, CLOSS E ANTONELLO (2014), concluem que processos de 

aprendizagem transformadora não podem ocorrer de modo individualizado e sim 

como um processo de transformação coletiva, que possibilita uma postura crítica, 

reflexiva e consiente de uma educação gerencial voltada para a sustentabilidade.  

Ao descrever e analisar como o projeto pedagógico de um programa gerencial 

que viabiliza a formação de gestores para a atuação em ambientes de negócios 

sustentáveis, VASCONCELOS E SILVA JUNIOR (2013) afirmam que ofertar um 

ambiente de aprendizagem experiencial, colaborativo e coletivo, promove a educação 

de pessoas reflexivas, conscientes, autônomas, com visão ampliada e responsáveis 

por suas ações.  

No âmbito internacional LYNCH, SOON E DOWNING (2006), evidenciam que 

a aprendizagem depende do contexto em que os profissionais estão inseridos, ou 

seja, a aprendizagem ultrapassa o individual e passa a gerar resultados 

organizacionais.  

Já para LEITÃO E JUNIOR (2006) apartir da discussão de alguns problemas e 

possibilidades dos cursos de administração virem a induzir processos de mudança 

transformadora nas organizações, se conclui que os cursos continuam voltados para 

o ensino de como ganhar dinheiro através das técnicas de gestão, porém, não é 

possível afirmar que a academia esteja na liderança do processo de mudança o mais 

provável é a existência de uma liderança empresarial.   

Os 5 artigos identificados trazem diferentes abordagens sobre a educação 

corporativa e educação transformadora. Verifica-se que não fazem uma investigação 

para entender quais mudanças o cliente contratante de pós-graduação in company 

percebe em seus colaboradores e a relação com os conceitos da educação 

transformadora, sendo essa, portanto, uma lacuna encontrada sobre o tema e que se 

explora nesta pesquisa.  

Espera-se que os resultados desta pesquisa possam contribuir para: 

• Promover a discussão sobre conceitos da educação transformadora; 
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• Permitir a identificação de mudanças que pós-graduações in company 

pautadas na educação transformadora podem produzir; 

• Permitir a identificação de características de pós-graduações in company  que 

possam estar relacionadas com a promoção de uma educação 

transformadora. 
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2. QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

 

Dado que esta pesquisa visa identificar mudanças que pós-graduações in 

company pautadas em uma perspectiva de educação transformadora podem trazer 

às organizações, é fundamental esclarecer o entendimento que se adota aqui dos 

seguintes conceitos: Educação Transformadora e Educação Corporativa, nos itens 

2.1 e 2.2 a seguir apresentam-se separadamente cada um deles.  

 

2.1 EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA 

 

Segundo FREIRE (1996) a educação transformadora é aquela que possibilita 

a transformação do indivíduo como um agente da sociedade. Uma educação que 

proporciona a reflexão crítica sobre o senso comum, sendo o indivíduo capaz de 

enxergar além dos fatos que se apresentam de forma primária (FREIRE, 1996). É um 

processo progressivo que provoca a quebra de paradigmas sobre o ato educativo e 

amplia visão do indivíduo. Nesse processo envolve tanto a transformação do docente 

como o discente (FREIRE, 1996).  

A educação pautada na transmissão do conhecimento e da experiência do 

professor, conhecida também como educação bancária, tem o objetivo de reproduzir 

o conhecimento absorvido fielmente em provas, sem se preocupar com o aluno como 

ser humano integral, com suas experiências de vida, consequentemente formando um 

aluno passivo (BORDENAVE E PEREIRA, 2002).  

Por outro lado, a educação problematizadora que vai ao encontro da educação 

transformadora, acredita que o indivíduo só conhece bem algo quanto o transforma, 

assim a aprendizagem é concebida como resposta natural ao ser desafiado a uma 

situação-problema, estimulando o indivíduo a estar preparado para novas 

aprendizagens (BORDENAVE E PEREIRA, 2002).  

A educação que transforma o indivíduo para agir além da sua individualidade, 

sendo crítico o suficiente para olhar o mundo com outros olhos, e colaborar para a 

transformação da sociedade (FARIA, 2017). Desenvolvendo uma consciência crítica 

que busca a profundidade de análise e nas respostas aos problemas, verificar ou 

testar descobertas sem preconceitos, reconhecendo que o mundo está em constante 

movimento e a realidade é mutável FREIRE (2002, p.41). 



24 
 

 

FARIA (2017, p. 01) colabora com algumas reflexões sobre a visão de FREIRE 

(1996) e FREIRE (2002) e BORDENAVE E PEREIRA (2002) diante da educação 

transformadora onde “a convivência efetiva entre os que, ao mesmo tempo, ensinam 

e aprendem, assumindo o ato de conhecer para além do saber sensível (imediato), 

rompendo concepções que negam a educação como ato gnosiológico1 em um 

ambiente favorável à epistemologia”.  

Nessa perspectiva quando o aluno está na escola, não está apenas se 

defrontando com o conhecimento acumulado, até porque poderia fazer isto em muitos 

outros lugares, mas sobretudo apreendendo como é que se lida com o conhecimento, 

tendo em vista o objetivo maior de emancipação humana. Nesse processo o professor 

desempenha o papel de modelo, guia, referência seja a ser seguido ou contestado, 

mas os alunos podem aprender a lidar com o conhecimento também com os colegas. 

VASCONCELLOS (2001, p.58).  

Dessa forma, o professor atua como um mediador em sua prática educativa no 

processo de aprendizagem do aluno e está relacionada com os conceitos de ensinar 

e aprender, que segundo MORETTO (2001, p.58) “Aprender é construir significados 

e ensinar é oportunizar esta construção”.   

O que atribuir criticidade ao conhecimento são os significados estabelecidos a 

partir da provocação do meio em que está inserido, assim o papel do professor 

mediador torna-se fundamental entre o aluno, o objeto do conhecimento e a realidade 

(VASCONCELLOS, 2001). 

Corrobora com a visão de MORETTO (2001), VASCONCELLOS (2001), como 

elemento para a prática educativa, ou seja, os “saberes” essenciais de acordo com 

FREIRE (1996) e FARIA (2017), ensinar exige: 

• Rigor metodológico, onde conhecimento deve ser construído e cabe ao docente 

incentivar o pensamento crítico do discente, não trata o conhecimento como 

acabado e sim em constante evolução;  

                                            
1  Gnosiologia (ou gnoseologia) é a parte da Filosofia que estuda o conhecimento humano. É 
formada a partir do termo grego “gnosis” que significa “conhecimento” e “logos” que significa 
“doutrina, teoria”. https://www.significados.com.br/gnosiologia/ Freire (1996) “Ciclo 
gnosiológico: o que se ensina e se aprende o conhecimento já existente e o em que se 
trabalha a produção do conhecimento ainda não existente. A “do-discência” – docência – 
discência – e a pesquisa, indicotomizável, são assim práticas requeridas por estes momentos 
do ciclo gnosiológico”.  

https://www.significados.com.br/gnosiologia/
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• Estimular a pesquisa para descobertas de novos conhecimentos e instigar o 

pensamento crítico;  

• Respeitar e saber aproveitar as experiências dos discentes para fazer conexão 

com os conteúdos, isso proporciona significado com a realidade concreta; 

• Estimular a criticidade, curiosidade e a criatividade, sendo um agente ativo da 

aprendizagem;  

• Estética e ética indispensável à convivência humana;  

• Corporeificação2, cabe o docente ensinar não apenas com palavras e sim pelo 

exemplo trazendo coerência em seu discurso;  

• Assumir riscos e aceitar o novo, rejeitando qualquer forma de discriminação;  

• Reflexão crítica sobre a prática que envolve um movimento constante em 

reavaliar suas práticas e estar aberto a mudanças sendo um ato possível e 

necessário.  

No entanto, o discurso sobre a educação transformadora e a prática educativa 

devem ser coerentes para dar a oportunidade de transformação a todos os indivíduos, 

independente de raça, religião ou gênero (FARIA, 2017).  

Na condução do mediador na prática educativa a um conflito de prioridade em 

particular na divisão do tempo destinado as atividades em sala de aula, visto que 

conhecimentos e competências são estreitamente complementares (PERRENAUD, 

1999).  Diante disso, MORETTO (2001, p. 19) afirma que o conceito de competência 

se relaciona com três aspectos importantes: 

“O primeiro é entender competência como uma capacidade do sujeito: 
“ser capaz de”. O segundo é ligado ao verbo mobilizar que significa 
movimentar com força interior, o que é diferente de apenas deslocar, 
que seria transferir de um lado para o outro. O terceiro está ligado a 
palavra recursos (competência exige além de recursos da cognição, 
do conhecimento intelectual, recursos do domínio emocional). Por fim 
está ligado à sua finalidade: abordar (e resolver) situações 
complexas”. 
  

Cabe ao professor estabelecer uma situação e ou situações complexas, 

conhecendo os conteúdos pertinentes a sua disciplina, bem como a relação com os 

demais conteúdos, organizando o contexto da aprendizagem e escolhendo 

                                            
2 Freire (1996) “Corporeificação: o professor que realmente ensina, quer dizer, que trabalha 
os conteúdos no quadro da rigorosidade do pensar certo, nega, como falsa, a fórmula farisaica 
do “faça o que mando e não o que eu faço”. 



26 
 

 

estratégias adequadas ao momento, levando em conta a linguagem e valores culturais 

dos alunos (MORETTO, 2001).  

Para uma educação do futuro o conhecimento é a base fundamental da 

preparação do indivíduo para entender e enfrentar com lucidez as complexidades do 

mundo, por tanto, levando em consideração o contexto em que está sendo 

desenvolvido e permitindo a conexão entre todos os conteúdos e não de forma 

fragmentada (MORIN, 2004).  

Vale ressaltar que existem processos formais necessários ao processo de 

aprendizagem (FARIA, 2017), tais como modelos de ensino, avaliações etc, no 

entanto tem-se um espaço para a criatividade e inovação, buscando novas formas de 

ensinar e aprender, e acima de tudo, ensinar exige alegria e acreditar que a mudança 

é possível e necessária, respeitando a autonomia de cada um como ser social, 

compartilhado conhecimento e quebrando paradigmas (FARIA, 2017). 

Nesse sentido, para uma educação transformadora, o processo de aprender e 

ensinar pode ser considerado uma via de mão dupla, onde docente e discente atuam 

em parceria no desenvolvimento de uma consciência crítica, que leva à mudança de 

referências e posturas para transformar a realidade (FARIA,2017).  

Colocar a educação ao longo de toda a vida é considerada uma das chaves de 

acesso ao século XXI, sendo essa uma premissa defendida por DELORS (2012).  

A Comissão Internacional composta por membros de diferentes países 

inclusive DELORS (2012), construíram um relatório para a UNESCO sobre Educação 

do Século XXI. Além de prezar por uma educação de qualidade e o acesso desta a 

todos os níveis da sociedade sem distinção, essa comissão conduz discussões sobre 

o contexto educacional que engloba o educar para o desenvolvimento do ser humano 

e como consequência o fomento da economia.   

Para contribuir com o desenvolvimento do ser humano, DELORS (2012) organizou 

a educação em torno de quatro aprendizagens fundamentais considerados de certa 

forma como pilares de conhecimento: 

1. Aprender a conhecer: adquirir instrumentos de compreensão para aprender a 

conhecer o mundo em que habita, redescobrindo o prazer de conhecer e com 

isso desenvolver novos saberes, muito relacionado ao aprender a aprender, ou 

seja, estar aberto a experiências que fazem parte do processo de 

conhecimento.    
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2. Aprender a fazer: indissociável do aprender a conhecer, porém o aprender a 

fazer está muito ligada ao ambiente profissional e os movimentos do mercado 

de trabalho, que pode ser considerado um desafio permanente visto que o 

mercado está em constante evolução. 

3. Aprender a viver juntos: reconhecer que viver juntos é possível mesmo com 

toda violência e situações de desigualdades que existem no mundo, descobrir 

que o outro faz parte da diversidade humana e reconhecer isso é fundamental 

para traçar objetivos comuns.   

4. Aprender a ser: integra todos os conhecimentos, ou seja, o ser humano integral 

apesar das suas complexidades.  

Diante das teorias de (BORDENAVE E PEREIRA, 2002; FREIRE, 1996; FARIA, 

2017; DELORS, 2012; MORETTO, 2001; MORIN, 2004; PERRENAUD, 1999 e 

VASCONCELLOS, 2001) como efeito da educação transformadora, pode-se dizer que 

a educação é para a vida e não somente para atender as necessidades do mundo do 

trabalho com o desenvolvimento de competências.  

A capacidade do ser humano vai além de apenas se adaptar as situações e sim a 

capacidade de se transformar e transformar a sociedade, sendo capaz de conduzir o 

seu próprio destino.  

Na próxima sessão será tratado sobre a educação no contexto das organizações. 

 

2.2 EDUCAÇÃO CORPORATIVA 

 

O ambiente corporativo está cada dia mais desafiador devido às mudanças 

aceleradas do mundo, seja devido aos avanços tecnológicos, quanto a 

multiculturalidade de diferentes gerações, com expectativas, crenças e valores 

diferenciados. Essa heterogeneidade faz parte da composição das organizações que 

diante desse cenário busca-se traçar diretrizes e estratégias para se manter a 

competitividade no mercado. 

Nesse sentido, a educação no ambiente organizacional tem ganhado 

relevância, e garantindo o aprendizado contínuo que gere resultados tornou-se uma 

vantagem competitiva, e conectar o conhecimento das pessoas seja no âmbito 

individual como organizacional é um dos grandes desafios da educação corporativa.  

Historicamente foi aproximadamente no final da década de 80, de acordo com 

MEISTER (1999), que ocorreu um grande avanço no número de universidades 
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corporativas que passaram a ser vistas como complemento estratégico do 

gerenciamento do aprendizado e desenvolvimento dos colaboradores de uma 

organização. 

Nos Estados Unidos dos últimos 10 anos passaram de 400 para 

aproximadamente 2.000 universidades corporativas (MEISTER, 1999). No Brasil, para 

EBOLI (2014) estima-se que mais de 500 organizações implementaram projetos de 

universidade corporativa tanto na esfera pública como privada.  

A primeira experiência registrada foi da Academia Accor em 1992, depois a 

Universidade Martins do Varejo (1994), a Universidade Brahma (1995), a 

Universidade do Hambúrguer do McDonald’s (1997), o Visa Training (1997) que 

originou a Universidade Visa (2001), a Universidade Algar (1998), A Alcatel University 

e o Siemens Management Learning (1998), a Boston School do BankBoston (1999), 

a Universidade Datasul (1999), entre outras.  

Investir na qualificação da força de trabalho está cada dia mais evidente como 

um diferencial competitivo o que leva o tradicional centro de treinamento & 

desenvolvimento para uma mudança de paradigma, provocando um olhar mais 

estratégico (EBOLI, 2014), na figura 1 abaixo apresenta-se os principais aspectos a 

serem observados.  

 

FIGURA 1. Mudança de paradigma de centro de T&D para universidade 

corporativa 

Fonte: MEISTER (1999); EBOLI (1999). 

 

Para fomentar o desenvolvimento de competências críticas para o sucesso do 

negócio, sugere-se no quadro 2 um Sistema Integrador de Educação Corporativa, 

baseado em sete princípios fundamentais de acordo com EBOLI (2014, p.20): 

MUDANÇA DE PARADGMA 

CENTRO DE T&D 

 

UNIVERSIDADE CORPORATIVA 

   

Desenvolver habilidades OBJETIVO Desenvolver competências Críticas 

Aprendizado individual FOCO Aprendizado organizacional 

Tático ESOPO Estratégico 

Necessidades individuais ÊNFASE Estratégia de negócios 

Interno PÚBLICO Interno e Externo 

Espaço real LOCAL Espaço real e virtual 

Aumento das habilidades RESULTADO Aumento da competitividade 
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QUADRO 2. Princípios Fundamentais do Sistema Integrador de Educação 

Corporativa 

1.Competitividade Valorizar a educação como forma de desenvolver o capital 
intelectual dos colaboradores, aumentando o patamar de 
competitividade empresarial através de instalação, 
desenvolvimento e consolidação das competências críticas, 
empresariais e humanas. 

2. Perpetuidade Entender a educação não apenas como um processo de 
desenvolvimento e realização do potencial intelectual, físico, 
espiritual, estético e afetivo existente em cada colaborador, mas 
também como um processo de transmissão da herança cultural, 
que exerce influência intencional e sistemática com o propósito 
de formação de um modelo mental, a fim de conservar, 
transmitir, disseminar, reproduzir ou até mesmo transformar as 
crenças e valores organizacionais, para perpetuar a existência 
da empresa. 

3. Conectividade Privilegiar a construção social do conhecimento, estabelecendo 
conexões, intensificando a comunicação empresarial e 
favorecendo a interação de forma dinâmica para ampliar a 
quantidade e qualidade do público interno e externo. 

4.Disponibilidade Oferecer e disponibilizar atividades e recursos educacionais de 
uso e acesso fáceis, estimulando o aprendizado contínuo e 
autodesenvolvimento. 

5.Cidadania Estimular o exercício da cidadania individual, corporativa e da 
construção social do conhecimento organizacional, através da 
formação de atores sociais. 

6.Parcerias Parcerias internas: estabelecer relações de parceria com 
líderes e gestores, para que estes se envolvam e se 
responsabilizem pela educação e aprendizagem de suas 
equipes, desempenhem plenamente o papel de educadores, 
formadores e orientadores, para que sejam percebidos como 
lideranças educadoras. Parcerias externas: com universidades, 
instituições de nível superior ou até mesmo clientes e 
fornecedores que tenham competência para agregar valor às 
ações e aos programas educacionais corporativos. 

7.Efetividade Ser um agente gerador de resultados para a empresa, 
buscando agregar sempre valor ao negócio. Significa também 
buscar fontes alternativas de recursos que permitam orçamento 
próprio autossustentável. 

Fonte: EBOLI, 2014 

 

Além desses sete princípios que balizam a educação corporativa como um 

processo de desenvolvimento de competências, com o propósito do indivíduo entregar 

e superar os resultados organizacionais, para criar uma força de trabalho de mais alta 

qualidade de acordo com MEISTER (1999), são 12 as lições indicadas para tal 

resultado:  
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1. Vincular as metas de educação e desenvolvimento às necessidades e aos 

resultados estratégicos da organização; 

2. Envolver líderes no papel de aluno e de docente; 

3. Selecionar um diretor de aprendizagem (reitor) para definir a direção 

estratégica da educação corporativa; 

4. Considerar o foco no funcionário um processo estratégico contínuo e não um 

evento que ocorre apenas uma vez;  

5. Elaborar um currículo básico para acentuar os três Cs: cidadania corporativa, 

estrutura; contextual/ambiente de negócios e competências básicas;  

6. Vincular o que os funcionários ganham ao que aprendem; 

7. Fazer experiências com a tecnologia para medir, acompanhar e acelerar a 

aprendizagem;  

8. Ampliar a atuação da universidade corporativa aos principais membros da 

cadeia cliente/fornecedor; 

9. Operar a universidade corporativa como uma linha de negócios dentro da 

organização;  

10. Desenvolver uma série de alianças inovadoras com a educação superior;  

11. Demonstrar o valor da infraestrutura de aprendizagem da universidade 

corporativa;  

12. Desenvolver a universidade corporativa como uma vantagem competitiva 

reconhecida e como um centro de lucros.  

 

Uma educação corporativa do século XXI que independe de espaço físico para 

que a aprendizagem ocorra, abrindo um caminho a inovações, soluções híbridas e 

diferentes metodologias ativas para potencializar a aprendizagem (DELORS, 2012).  

Na metodologia apresentam-se os procedimentos metodológicos adotados para 

responder quais mudanças que pós-graduações in company pautadas na perspectiva 

de educação transformadora podem trazer às organizações. 

  



31 
 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

  

Esta pesquisa tem como objetivo identificar e analisar mudanças que pós-

graduações in company, pautadas em uma perspectiva de educação transformadora, 

trouxeram às organizações, a partir da percepção de seus representantes envolvidos 

na contratação e execução desses serviços. 

Para tanto, realizou-se um estudo de caso. Optou-se por esta estratégia, 

porque, de acordo com YIN (2001, p.32) “estudo de caso é uma investigação empírica 

que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos”.  

Este estudo de caso investigou produtos de uma IES, especificamente pós-

graduações em nível de especialização lato sensu na modalidade in company, ou 

seja, programas desenvolvidos e realizados de forma personalizada para 

organizações contratantes. 

A proposta metodológica desta investigação consiste na realização de uma 

pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, na qual optou-se pela realização de 

uma pesquisa e análise documental, seguida da realização de entrevistas do tipo 

semi-estruturadas. Segundo GIL (2002, p. 42), a abordagem qualitativa tem como 

objetivo central descrever características de determinada população ou fenômeno ou, 

então, o estabelecimento de relações entre variáveis.  

Assim, destaca-se como população desta pesquisa um conjunto de 

organizações que iniciaram a pós-graduação in company no período de 2014 e 2016 

e tiveram cursos de pós-graduação exclusivamente desenvolvidos para sua 

organização, o que totaliza um conjunto de 05 organizações investigadas, 

apresentadas nessa pesquisa como A1, B2, C3, D4 e E5.   

Destaca-se também como fenômeno específico investigado nesta pesquisa o 

conjunto das mudanças ocorridas nas organizações decorrentes da realização da pós-

graduação in company tal como percebidas por representantes das organizações que 

estavam envolvidos no processo de contratação e execução das pós-graduações. 

 

 

 



32 
 

 

3.1. DADOS: COLETA, TRATAMENTO E ANÁLISE  

 

Esta pesquisa coletou, tratou e analisou 2 conjuntos de dados:  

1. Dados provenientes da Intituição de Ensino Superior: por meio dos 

quais foi possível identificar e descrever a perspectiva da educação 

transformadora tal como proposta pela IES e as características das pós-

graduações in company, realizadas pela IES.  

2. Dados provenientes das organizações contratantes das pós-

graduações in company: por meio dos quais foi possível identificar 

mudanças ocorridas nas organizações decorrentes da realização da pós-

graduação in company a partir da percepção de representantes das 

organizações que estavam envolvidos no processo de contratação e 

execução, bem como, identificar e analisar como essas mudanças se 

relacionam com as características das pós-graduações in company 

realizadas.  

 

A seguir apresentam-se separadamente os procedimentos metodológicos 

adotados para a coleta, tratamento e análise de cada um desses dois conjuntos de 

dados. 

 

3.1.1 Dados provenientes da Intituição de Ensino  

 

Para identificar e descrever a perspectiva da educação transformadora tal como 

proposta pela IES e as características das pós-graduações in company realizadas 

pela IES, foram coletados dados sobre os programas de pós-graduação in company 

ofertados, sua forma de construção, suas características, suas formas de 

operacionalização, bem como as ferramentas metodológicas que a IES utiliza por 

meio de pesquisa a documentos da instituição. 

Realizou-se uma pesquisa e análise documental, que tem como caracaterística 

de acordo com LAKATOS (2010) utilizar-se de fonte de dados, documentos escritos 

ou não constituindo assim as denominadas fontes primárias.  

A pesquisa documental realizada teve o objetivo de identificar: 

1. Qual a proposta de Educação Transformadora na perspectiva da IES; 

2. Quais as propostas de pós-graduações in company da IES; 
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3. Quais as características das pós-graduação in company da IES; 

4. Qual a relação da pós-graduação in company com a Educação 

Transformadora. 

Os documentos utilizados para coleta de dados na análise documental foram: 

• Materiais institucionais da IES; 

• Relatório de sustentabilidade 2016; 

• Manual de orientações dos coordenadores de pós-graduação; 

• Proposta técnica das pós-graduações 2014 e 2015;  

• Relatório de resultados das pós-graduações; 

• Processo de soluções corporativas.  

 

3.1.2 Dados provenientes das organizações contratantes das pós-graduações in 

company 

 

Em relação aos dados provenientes das organizações contratantes das pós-

graduações in company, foi necessário identificar: 

1. As mudanças que os representantes das organizações percebem ter ocorrido;  

2. Se e como esses respondentes percebem a educação transformadora;  

3. Se e como esses respondentes relacionam as mudanças obtidas com esse 

diferencial metodológico proposto nos produtos da IES.  

Para ter acesso às informações acima descritas nessas 05 organizações foram 

realizadas entrevistas com representantes das organizações que estiveram 

envolvidos no processo de contratação e execução das pós-graduações in company. 

Foram realizadas entrevistas do tipo semi-estruturadas. A entrevista semi-

estruturada não dispensa roteiro de entrevista, porém permite o pesquisador conduza 

a conversa de forma a explorar amplamente o assunto com perguntas abertas. 

Realizar a entrevista sem perder o foco quanto a legitimidade, a seriedade e a 

importância do estudo é uma arte a ser aprimorada conforme o pesquisador as realiza 

afirma LAKATOS (2010). Além desses aspectos o entrevistador deve estabelecer uma 

conexão de confiança e empatia com o entrevistado, onde ambos se sintam à vontade 

para conversar com respeito e cordialidade (LAKATOS, 2010).  

Como roteiro de entrevista semi-estruturada, foram realizadas seguintes questões:  



34 
 

 

1. Qual a seu cargo / função / área de atuação? Quanto tempo a exerce nessa 

organização? 

2. Há quanto tempo atua na organização? 

3. Qual foi a sua participação na pós-graduação in company? 

4. Qual o seu contato com os participantes da pós-graduação in company? No 

curso ou fora dele? 

5. Após a realização da pós-graduação in company que mudanças você pode 

perceber? Cite exemplos. 

6. Como você relaciona essa (s) mudança (s) com a realização da pós-

graduação?  

7. Que caracteristicas da pós-graduação in company você destaca como sendo 

mais importantes para produzir esses efeitos? 

8. Que resultados eram esperados da pós-graduação in company? 

9. Como se relacionam o que foi entregue com essas expectativas? Cite 

exemplos. 

10. Que pontos positivos você percebeu na pós-graduação in company? 

11. Como a organização mensura os resultados durante ou após a realização de 

programas in company? 

a. Como funciona essa mensuração? 

b. Quais indicadores estão vinculados? 

12. Você tem algo a acrescentar para a entrevista ou ficou com alguma dúvida? 

 

As entrevistas com os representantes das organizações foram realizadas por 

telefone e ou via Skype conforme a disponibilidade de agenda e recurso dos 

representantes. Para garantir a confidencialidade das informações, sendo essas 

destinadas somente como fonte de pesquisa, o nome das organizações bem como os 

entrevistados serão mantidos em sigilo. 

Os dados coletados por meio de entrevista foram gravados e posteriormente 

transcritos. As entrevistas transcritas foram analisadas por meio de análise de 

conteúdo conforme BARDIN (2011), que propõe um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações, que de forma sistemática traz mais veracidade a pesquisa, ou 

seja, busca o significado das mensagens, analisa o que está por de traz das palavras, 

que envolvem significados, sentimentos e situações de um determinado fenômeno e 

ou contexto.  
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A seguir apresenta-se um quadro que resume as principais características dos 

representantes entrevistados: 

 

QUADRO 3 – Perfil dos entrevistados 

Organização/ 
Representante 

Pós-
Graduação 

Cargo Função Tempo no 
cargo 

Tempo na 
organização 

 
1A 

Gestão 
Estratégica do 
Agronegócio 

 Encarregada do 
setor de 

desenvolvimento 
de gestores 

 Coordenar e liderar as 
ações de desenvolvimento 

das lideranças da 
organização. 

  
1 ano 

 
1 ano   

 
2B 

Gestão de 
Negócios 

Encarregado de 
recursos 
humanos  

Coordenar os processos 
de departamento pessoal e 

agente de treinamento. 

 
12 anos  

 
12 anos 

 
3C 

Gestão de 
Negócios 

 Assistente de 
Gestão de 
Pessoas 

Gestão de líderes, clima 
organizacional, e 

comunicação interna. 

 
2 anos  

 
10 anos  

 
4D 

Gestão de 
Negócios 

 Auxiliar de RH  Coordenar do setor de 
treinamento, 

desenvolvimento humano 
e aprendizagem. 

 
 6 anos  

 
6 anos  

 
5E 

Governança 
Estratégica e o 
Agronegócio 

 Gerente de 
Gestão de 
Pessoas 

Coordenar as ações 
estratégicas de educação 

corporativa. 

  
20 anos  

 
25 anos  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A descrição da proposta de educação transformadora adotada pela IES, a 

caracterização das pós-graduações in company realizadas e as mudanças 

identificadas junto a representantes das organizações contratantes são apresentados 

e discutidos no capítulo 4, a seguir.  
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4.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo se dedica à apresentação e discussão dos resultados obtidos na 

pesquisa.  

Primeiramente será descrita a perspectiva da educação transformadora tal 

como proposta pela IES. Na sequência serão apresentadas as características das 

pós-graduações in company realizadas pela IES. Em seção subsequente são 

apresentadas as mudanças ocorridas nas organizações contratantes das pós-

graduações in company, identificadas a partir da percepção de representantes das 

organizações que estavam envolvidos no processo de contratação e execução das 

pós-graduações. Discute-se e analisam-se como essas mudanças se relacionam com 

as características das pós-graduações in company realizadas e como a educação 

transformadora (proposta pela IES) se faz presente. 

 

4.1 EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA PARA A IES 

 

O Instituto Superior de Administração e Economia - ISAE é uma Escola de 

Negócios presente no mercado Paranaense deste 1996. Com unidade em Curitiba e 

Londrina, é conveniado da Fundação Getulio Vargas – FGV um dos maiores centros 

acadêmicos com foco em ciências sociais e econômicas no Brasil (Relatório de 

Sustentabilidade 2016). 

Em 2004 a IES torna-se signatária do Pacto Global da Organização das Nações 

Unidas – ONU e em 2007 integra a força tarefa da ONU para desenvolver os Princípios 

para a Educação Empresarial Responsável – PRME. 

Com a missão de formar líderes globalmente responsáveis, no relatório de 

sustentabilidade 2016 declara como missão, visão, valores e princípios da IES: 

 
“Missão: ser protagonista do desenvolvimento sustentável, inspirando 
lideranças globalmente responsáveis, por meio de uma educação 
transformadora.  
Visão: Posicionar o ISAE como uma escola de negócios modelo em 
educação transformadora, soluções inovadoras e resultados 
sustentáveis. 
Valores: Governança, Inovação, Sustentabilidade, 
Empreendedorismo, liderança e a Ética. São conceitos norteadores 
que permeiam de forma transversal o portfólio da instituição. 
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Princípios: Desde 2000, quando estabelecido o relacionamento do 
ISAE com a Organização das Nações Unidas, a Instituição incorpora 
em seus processos os princípios do Pacto Global e do PRME.” 

 

De acordo com o material institucional da organização sua missão e visão 

foram reescritas em sinergia com o 5º Pilar de Aprendizagem da Unesco, “aprender a 

se transformar e transformar a sociedade”, relatando que as ações realizadas pela 

IES devem convergir para uma educação transformadora. 

Dessa forma, a educação transformadora na perspectiva da IES, faz parte daquilo 

que eles denominam como seu “DNA”, sendo fundamentado em iniciativas como: 

• O modelo educacional Perspectivação:  atividades que ocorrem paralelo as 

soluções educacionais da IES, proporciona experiências customizadas de 

aprendizado, e promovem o desenvolvimento pessoal e profissional do 

educando valorizando-o como principal agente e protagonista do seu processo 

de aprendizagem (ARRUDA FILHO, 2012). 

• Os conceitos norteadores, compostos pela Governança, Inovação, 

Sustentabilidade, Empreendedorismo, Liderança e Ética, que estão presentes 

nas soluções educacionais da IES, conforme a necessidade de cada cliente  

(ARRUDA FILHO, 2012). 

• A Cátedra Ozires Silva: que visa estimular a participação dos stakeholders a 

na produção de conhecimento e fomento ao empreendedorismo e inovações 

sustentáveis.  

• Os princípios reconhecidos mundialmente como a Organização das Nações 

Unidas - ONU, o Global Compact,  Princípios para Educação Executiva 

Responsável - PRME e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS. 

Segundo documentos institucionais, o DNA ISAE é inspirado nos conceitos de 

Paulo Freire e Jacques Delors, a partir dos quais propõe uma metodologia inovadora 

de uma “educação transformadora aplicada à Era do Conhecimento” (ARRUDA 

FILHO; SANTOS, 2016). 

Essa metodologia inovadora de educação transformadora aplicada à Era do 

Conhecimento estaria pautada em quatro valores: 

1. Valorizar a aprendizagem (aprender a conhecer). 

2. Mudar referência / posturas (aprender a ser). 

3. Incentivar a autonomia intelectual (aprender a fazer / empreender). 

4. Promover uma comunidade de aprendizes (aprender a conviver).  
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Esses valores, alinhados aos 7 princípios da educação transformadora construídos 

pela IES, orientam e permeiam a atuação do corpo docente que fazem parte da Rede 

ISAE de Talentos – RIT (ARRUDA FILHO; SANTOS, 2016). Os princípios são: 

• 1º princípio – Ensinar é inspirar competências. 

• 2º princípio – O aluno aprende também fora da escola e sem o professor.  

• 3º princípio – O aluno é protagonista e proativo na sua aprendizagem. 

• 4º princípio – O professor é articulador e potencializa a sinergia de aprendizes. 

• 5º princípio – O modelo de aprendizagem precisa ser híbrido. 

• 6º princípio – O modelo de aprendizagem precisa ser aplicável. 

• 7º princípio – O modelo de aprendizagem precisa ser mensurável e oferecer 

indicadores claros conhecidos pela sigla “CHAVE”: conheço (C) + aplico (H) + 

assumo (A) + defendo (V) + entrego (E). 

Essa base conceitual se traduz em um conhecimento transversal, composto por 

uma metodologia possível de ser aplicada, que prevê a análise e discussão prévia dos 

conteúdos a serem trabalhados, promovendo o desenvolvimento de habilidades e a 

mensuração dos conhecimentos. 

Documentos institucionais afirmam que, como resultados da aplicação desta 

metodologia, espera-se: 

• A desescolarização, ou seja, o aluno apreenda também fora da escola e sem 

o professor;  

• O aluno seja protagonista no processo de aprendizagem;  

• O professor assume o papel de articulador;  

• E a aprendizagem seja híbrida, que de acordo com Arruda Filho (2012, apud 

ROSENBERG, 2008; SINGH, 2003; JAÉN, 2003; FINN, 2002; HOFMANN, 

2001; FIGUEIRA, 2001; BECKER, 2001, P. 99):  

“Os modelos híbridos de aprendizagem são aqueles que consideram 
a aprendizagem como um processo contínuo e que combinam os 
meios mais apropriados para se alcançar um aprendizado ótimo em 
um programa educacional, reunindo alternativas mistas de 
aprendizagem e variados meios de entrega, recursos, tecnologias e 
metodologias.” 

 

Na figura 2 segue uma representação da base conceitual e a geração de 

conhecimento transversal do “DNA ISAE”: 



39 
 

 

FIGURA 2: Base conceitual e a geração de conhecimento transversal do DNA 

ISAE 

 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2016. 

 
Essa figura está alinhada com o observado nas reuniões com coordenadores 

de cursos in company realizadas bimestralmente nas instalações da IES, que trazem 

como modelo a ser seguido o contido na ilustração abaixo: 

 

FIGURA 3: Slide norteador das reuniões com coordenadores de cursos do 

ISAE 

 

Fonte: Documentos do ISAE. 
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Sendo assim, é visível que há o esforço da IES no sentido de alinhar os 

conceitos de educação transformadora com as melhores práticas de gestão 

corporativa e tendências do mercado, além de implantar processos inovadores para 

transformar a sociedade através da educação.  

 

4.2 DESCRIÇÃO DAS PÓS-GRADUAÇÕES IN COMPANY 

 

As soluções educacionais que fazem parte do portfólio da IES são cursos de 

extensão e aperfeiçoamento, projetos especiais, módulos internacionais, graduação 

tecnológica, cursos de pós-graduação lato sensu e o stricto sensu com o mestrado 

profissional.  

Além desses produtos são oferecidas as soluções corporativas ou soluções in 

company, criadas para atender as necessidades das organizações.  

Com exceção do mestrado profissional e da graduação tecnológica, os demais cursos 

podem ser realizados no formato in company, tanto nas dependências da IES como 

da organização. 

Segundo a proposta da instituição a relação da pós-graduação in company com 

a Educação Transformadora se daria por meio da metodologia “DNA ISAE” que 

permitiria a possibilidade de transformação das pessoas, e essas de transformarem o 

ambiente de trabalho e a sociedade onde atuam. 

Levando em consideração o “DNA ISAE”, os cursos de pós-graduação in 

company são elaborados tanto por solicitação do cliente, como para instigar o 

interesse no mercado.  

Segundo documentos da IES as soluções in company são elaboradas da 

seguinte forma: 
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FIGURA 4: Processo de customização de Soluções Corporativas 

 

Fonte: Site da IES, adaptado pela autora. 

 

A proposta técnica dos cursos de pós-graduação in company apresentam como 

estrutura do programa: tema, objetivo, resultados esperados, conteúdo programático, 

coordenação, metodologia e informações comerciais.  

No quadro 4 abaixo estão listados os cursos de pós-graduações in company 

realizados especificamente para as organizações denominadas nessa pesquisa como 

1A, 2B, 3C, 4D e 5E. Essas organizações são do ramo do agronegócio, localizadas 

no estado do Paraná.  

 

6. ACOMPANHAMENTO E FOLLOW-UP

Durante a execução da solução a empresa contará com um acompanhamento e follow up da equipe de 
profissionais da IES.

5. EXECUÇÃO E MENSURAÇÃO DE RESULTADOS

A execução da solução se baseia no planejamento acordado com a empresa no qual, ao longo do processo, os 
resultados (parciais e /ou finais) são mensurados, por meio de ferramentas customizadas para o projeto.

4. ALINHAMENTO E REFINAMENTO 

Apresentação da solução proposta, visando realizar o alinhamento entre as expectativas da empresa e as 
entregas a serem realizadas pela IES, considerando escopo, metodologia, conteúdo e cronograma de aplicação.

3. DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO

Elaboração da proposta inicial para implementação da solução com base na análise do contexto e definição do 
escopo do trabalho.

2. INTERPRETAÇÃO DA DEMANDA 

Definição do escopo da solução considerando as necessidades a serem atendidas, seus objetivos e metas a 
serem alcançadas.

1. ANÁLISE DE CONTEXTO

Levantamento com a organização dos principais desafios quanto à estratégia, mercado, concorrência, 
processos, estrutura e pessoas.
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QUADRO 4: Panorama pós-graduação in company 

Organização / 
Representante 

Pós-graduação 
Carga 

horária 
Alunos 

por turma 
Inicio Término 

1A Gestão Estratégica e o Agronegócio 432h/a 46 29/05/2015 24/07/2017 

2B Gestão de Negócios 432h/a 37 07/08/2015 24/03/2017 

3C Gestão de Negócios 456h/a 37 27/11/2015 10/11/2017 

4D Gestão de Negócios 432h/a 41 24/10/2014 14/10/2016 

5E 
Governança Estratégica e o 

Agronegócio 
432h/a 32 07/11/2014 02/12/2016 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com duração aproximadamente de 18 meses e carga horária total de 432h/a e 

456h/a, os cursos de pós-graduação in company foram realizados com periodicidade 

mensal, sendo os encontros presenciais nas sexta-feiras das 13h às 23h e nos 

sábados das 08h às 18h, considerando 1 hora de intervalo nos dois dias. 

Em complemento aos encontros presenciais fez parte da metodologia dos 

programas atividades online, realizadas no portal do aluno disponibilizado pela IES.  

Na figura 5 abaixo segue uma representação da estrutura básica das pós-

graduações in company de acordo com os documentos da IES.  

 

FIGURA 5: Estrutura básica das pós-graduações in company 

 

Fonte: Manual de orientações Coordenação de Soluções Corporativas Lato Sensu 
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A estrutura básica do programa é traduzida em uma proposta técnica, que 

contempla: os objetivos e resultados esperados, conteúdo programático e a 

metodologia que serão apresentados a seguir. 

 

QUADRO 5: Objetivos e resultados esperados das turmas de pós-graduação in 

company 

Organização / 
Representante  

Pós-
graduação 

Objetivos e resultados esperados 

1A 
Gestão 

Estratégica do 
Agronegócio 

• “Teorias mais recentes do mundo dos negócios para que se 
instrumentalizem com maior propriedade; 
• A discussão e a aprendizagem das “Best Practices”; 
• Competências e habilidades como julgar, persuadir e articular ideias; 
• Educação global que lhe permita o entendimento de todo o ambiente de 
atuação; 
• Os conceitos de política empresarial e estratégica, finanças, análise 
ambiental, comportamento do consumidor, marketing, utilização de 
sistemas de informação, visão sistêmica e holística da função da 
administração de organizaçãos, estratégias de vantagens competitivas, 
avaliação de desempenho organizacional, dentre outros, para que se 
familiarizem e operem com os mesmos e; 
• Um padrão de excelência compatível com as exigências do mercado do 
agronegócio.” (Relatório de resultados das pós-graduações in company, 
2014 e 2015) 

5E 
Governança 

Estratégica e o 
Agronegócio 

2B 

Gestão de 
Negócios  

• “Desenvolvimento de competências acerca da gestão estratégica de 
negócios por meio de uma visão sistêmica dos aspectos que permeiam a 
organização e suas necessidades de desenvolvimento, com foco nas 
tendências do cenário externo e do mercado; 
• Capacitação dos participantes no que tange à gestão de pessoas, 
processos e negócios, visando a consolidação de ferramentas aplicáveis 
para melhoria dos resultados nas suas áreas de coordenação e na 
organização como um todo; 
• Integração dos participantes, bem como alinhamento da comunicação e 
da estratégia entre as diversas áreas funcionais da organização, com foco 
no desenvolvimento do negócio; 
• Estimulação do desenvolvimento humano e técnico, aprimorando o 
papel do participante na sua caracterização enquanto ser holístico, com 
seus respectivos impactos no ambiente empresarial, na vida pessoal e na 
sociedade.” (Proposta técnica de soluções corporativas, 2014 e 2015) 

3C 

4D 

Fonte: Adaptado de Relatório de resultados das pós-graduações in company. 

 

No quadro 5 acima os cursos de pós-graduação em Governança Estratégica e 

o Agronegócio, e a pós-graduação em Gestão Estratégia do Agronegócio apresentam-

se de maneira idêntica quanto aos objetivos e resultados esperados mesmo o 

programa tendo sido realizado para diferentes organizações. Da mesma forma se 

apresenta nas turmas das pós-graduações em Gestão de Negócios.  

Quando se trata do conteúdo programático, no quadro 6, referente à pós-

graduação em Gestão de Negócios realizada para as organizações 2B, 3C e 4D, é 
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possível perceber que a maioria das disciplinas são comuns, ou seja, iguais, o que 

representa 86% do conteúdo programático.  

 

QUADRO 6: Conteúdo programático das turmas de pós-graduação in company 

em Gestão de Negócios 

Fonte: Adaptado do Relatório de resultados das pós-graduações in company. 

 

No caso da pós-graduação em Governança Estratégica e o Agronegócio 

realizada para a organização 5E, e a pós-graduação em Gestão Estratégia do 

Agronegócio realizada para a organização 1A, no quadro 7 os dados demonstram que 

a maioria das disciplinas são diferentes, o que representa 94% do conteúdo 

programático do curso. 

 

 

                                            
3 Na carga horária de 48h/a na disciplina de Gestão do Conhecimentos Corporativo ocorre o desenvolvimento, 

orientação, entrega e apresentação de projetos em dois momentos do programa, já em 24 h/a não ocorre 
apresentação presencial. 

ORGANIZAÇÃO  DISCIPLINAS  C/H 

2B e 4D Responsabilidade Social 24 

3C  
Cultura Organizacional e Responsabilidade Social 24 

Gestão do Conhecimento Corporativo 483 
 Gestão do Conhecimento Corporativo 24 

 2B, 3C e 4D Cenários e Tendências 24 

  Estratégia Empresarial 24 

  Gestão da Inovação 24 

  Gestão da Qualidade 24 

  Gestão de Processos 24 

  Gestão de Projetos 24 

  Gestão do Conhecimento Corporativo 24 

  Gestão Financeira 24 

  Governança Organização 24 

  Jogos Vivenciais 24 

  Liderança e Desenvolvimento de Equipes de Alta Performance 24 

  Logística e Operações 24 

  Marketing e Vendas 24 

  Riscos em Agronegócios 24 

  Seminário de Contextualização 24 

  Subsistemas e Práticas em Gestão de Pessoas 24 

  Visão Sistêmica e de Negócio 24 
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QUADRO 7: Conteúdo programático das turmas de pós-graduação in company 

em Governança Estratégica e o Agronegócio e a Pós-graduação em Gestão 

Estratégica do Agronegócio 

ORGANIZAÇÃO  DISCIPLINAS  C/H 

1A 

Comunicação Empresarial 24 

Custos e Orçamento Empresarial 24 

Gestão Comercial e Marketing 24 

Gestão da Mudança e Cultura Organizacional 24 

Gestão da Produção Industrial 24 

Gestão de Pessoas  24 

Gestão de Processos 24 

Gestão de Projetos e Tecnologia 24 

Gestão de Riscos e Derivativos no Agronegócio 24 

Gestão do Conhecimento Corporativo 48 

Gestão do Cooperativismo 12 

Logística de Transporte e Distribuição 24 

Métricas do Processo Decisório 24 

Negociação Comercial 24 

Planejamento e Gestão Estratégica 24 

Plano de Negócios 24 

5E 

Aspectos Comportamentais da Gestão de Pessoas 24 

Comércio Internacional de Produtos Agropecuários 24 

Derivativos e Proteções Financeiras no Agronegócio 24 

Economia dos Recursos Naturais e Meio Ambiente 24 

Empreendedorismo e Novos Negócios 24 

Gestão de Financiamento e Análise de Crédito 24 

Gestão de Marketing e Vendas em Organizaçãos 24 

Gestão de Projetos 24 

Gestão do Conhecimento Corporativo 24 

Governança Organização e Sucessão 24 

Jogos de Negócios 24 

Logística de Transporte em Sistemas Agroindustriais 24 

Negociação de Conflitos e Métricas de Remuneração 24 

Organizações Contemporâneas 24 

Seminário de Contextualização 24 

1A e 5E 
Gestão Contábil-financeira em Organizaçãos 24 

Métodos Quantitativos Aplicados ao Agronegócio 24 
           Fonte: Adaptado de Relatório de resultados das pós-graduações in company. 

 

A metodologia aplicada às pós-graduações in company prevê a análise e 

discussão prévia dos conteúdos a serem trabalhados, promovendo o desenvolvimento 

de habilidades e a mensuração dos conhecimentos.  A metodologia é igual para todas 
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as turmas de pós-graduação in company aqui apresentadas, composto pelo Seminário 

de Contextualização, Gestão do Conhecimento Corporativo - GCC e ferramentas tais 

como o Portfólio de Desempenho Acadêmico – PDA, quiz e o portal do aluno. 

O Seminário de Contextualização consiste na atividade inicial da pós-

graduação in company, e o primeiro contato da IES com a turma, pois até então o 

contato é com os representantes que fazem parte do processo de contratação e 

execução do programa.  

Nessa atividade é feita a apresentação institucional da IES e da organização, o 

funcionamento do programa, e a realização diagnóstico inicial do nível de 

conhecimentos dos participantes sobre os conteúdos fundamentais do programa, 

esse diagnóstico é feito por meio de um quiz, esse mesmo quiz é aplicado ao final do 

programa para um comparativo geral de evolução de conhecimentos.  

Fazem parte dessa atividade contextualizar os participantes quanto aos 

conceitos de Liderança Global: Pacto Global, PRME, Conceitos Norteadores. Além da 

realização de dinâmicas interpessoais de integração: o indivíduo, o grupo. Reflexões 

sobre a própria carreira e legado. O papel de cada um na sinergia para contribuir com 

o desenvolvimento do negócio. E como se constrói uma comunidade de 

aprendizagem. 

Já no Gestão do Conhecimento Corporativo – GCC, tem como finalidade a 

experiência da autonomia intelectual, ou seja, exercício da capacidade individual de 

pensar, experimentar e propor alternativas para solucionar problemas 

organizacionais.  

O GCC de acordo com os documentos da IES, pode ser uma forma de 

tangibilizar os resultados do aprendizado dos participantes em projetos de melhoria 

ou novos negócios para a organização.  

Como ferramentas que dão suporte a todas as disciplinas estão o Portfólio de 

Desempenho Acadêmico – PDA, possibilita a ligação entre teoria e prática que é um 

dos grandes desafios da educação corporativa. A cada disciplina é feito um PDA como 

forma de apropriação de conhecimento.  

Fazem parte do PDA 3 questões fundamentais que auxiliam o participante a refletir 

sobre os conteúdos propostos e fazer o link com a prática: 

1. Conceitos chave: quais são os principais conceitos da disciplina.  

2. Ideias chave: quais ideias surgiram a partir do conteúdo estudado. 
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3. Identificação de problemas chave que os conteúdos permitem enxergar no 

contexto organizacional.  

Esta produção é resgatada na disciplina de Gestão do Conhecimento Corporativo 

que aproveitará a análise dos participantes e fornecerá subsídios metodológicos e 

acadêmicos para a elaboração de soluções para os problemas identificados. 

A prática metodológica adquirida ao longo da construção dos PDAs e da disciplina 

de Gestão do Conhecimento Corporativo darão subsídios ao desenvolvimento do 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC a ser apresentado no seminário final.  

Na figura 6 apresenta-se a estrutura das disciplinas estruturada em 3 fases: 

preparação, presencial e resultado do aprendizado.  

 

FIGURA 6: Estrutura das disciplinas Pós-Graduação In Company 

 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de documentos da IES. 

 

A fase 1 considerada de preparação, inicia 10 dias antes do workshop 

presencial via portal do aluno, o participante é estimulado a realizar o quiz inicial sobre 

os conteúdos de cada disciplina, para medir os conhecimentos prévios que possui 

sobre o assunto, e na sequência fazer download dos materiais de subsídio (textos, 

vídeos etc) para estudo prévio e o preenchimento individual das questões 1 (conceitos 

chave) e 2 (ideias chave) do PDA.   
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Na fase 2 ocorre o momento presencial de discussões em torno, das ideias e 

problemas levantados no estudo prévio.   

A fase 3, após 10 dias da realização do workshop presencial, deverão ser 

entregues em grupo de até 05 alunos as respostas a questão 3 (Problemas chave) do 

PDA. 

Em oposição ao sistema tradicional de realização de provas, a avaliação dos 

participantes acontece por meio da realização das três fases, que simboliza o 

resultado do aprendizado.  

Devido aos aspectos legais para a certificação estabelecidos pelo MEC4 

presentes no regulamento do curso da IES, os participantes para receberem o 

certificado de especialista no curso de pós-graduação lato sensu, deverão ser 

aprovados nas disciplinas e ter frequência mínima, além da realização e entrega do 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.  

A metodologia da pós-graduação in company possibilita a mensuração de 

resultados que são apresentados para a organização em relatórios parciais e final. Na 

figura 7 abaixo, segue os níveis e públicos da organização que são impactados com 

os resultados.  

 

FIGURA 7:  Mensuração de Resultados Pós-Graduação In Company 

 

Fonte: Documentos da IES. 

                                            
4 Ministério da Educação Conselho Nacional de Educação Câmara de Educação 
Superior - Resolução n° 1, de 8 de junho de 2007.  
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• Nível 1. Percepção de satisfação do aluno: obtidos a partir das avaliações de 

reação, aplicadas ao final cada workshop presencial.  

• Nível 2. Percepção da curva de aprendizagem: decorrente do comparativo de 

conhecimento entre o quiz inicial e final.  

• Nível 3. Percepção da aplicabilidade dos conteúdos: dados fornecidos pelo 

professor a partir do resultado da interação entre a abordagem teórica e a 

aplicabilidade percebida pelos alunos. 

• Nível 4. Oportunidades de inovação: sugeridos por meio de projetos (GCC e 

TCC) construídos ao longo do curso.   

 

4.3 MUDANÇAS OCORRIDAS NAS ORGANIZAÇÕES  

 

Esta pesquisa buscou identificar mudanças que pós-graduações in company, 

pautadas em uma perspectiva de educação transformadora podem trazer as 

organizações, para tanto, foram realizadas entrevistas com representantes das 

organizações envolvidos no processo de contratação e execução desse serviço. 

Esses representantes e organizações estão identificados como 1A, 2B, 3C, 4D 

e 5E. Os resultados apresentados foram analisados utilizando a técnica de análise de 

conteúdo temática (BARDIN, 2011).  

Foram identificados 4 grandes temas relacionados às mudanças percebidas 

pelos respondentes apresentados no quadro 8 a seguir: 

 

QUADRO 8: Mudanças promovidas pela pós-graduação in company 

 

Mudanças promovidas pela pós-graduação in company 
Eixos temáticos identificados: 

1. Desenvolvimento pessoal e profissional 

2. Proposições de soluções organizacionais   

3. Promoção de visão sistêmica 

4. Promoção de integração e troca de experiências  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os 4 eixos temáticos serão apresentados a seguir separadamente.  
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4.3.1 Desenvolvimento pessoal e profissional  

 

Conforme análise realizada foram evidenciadas nas entrevistas dos 

representantes 1A, 2B, 3C, 4D e 5E o tema desenvolvimento pessoal e profissional.  

Os entrevistados consideram que a pós-graduação in company proporcionou o 

desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais. 

 

[...] mudanças de comportamento né e de conhecimento desses participantes 
no local de trabalho. 1A 
 
[...] a pós ajudou muito eles tanto desenvolvimento de competências técnicas 
como as comportamentais porque trabalhava muito comportamento. 3C 
 
Uma postura boa da pós-graduação é que eles trazem muita coisa diferente, 

coisas novas inovação que a gente não vê, então isso abre um pouco também 

a mente e das pessoas pra essa evolução de pensamento e de buscar coisas 

novas, e de saber que tem coisas que podem ser melhoradas e tem coisas 

novas no mercado e diferencial que pode ser buscado. 4D 

[...] claro que houve um desenvolvimento, era uma turma de gerentes 

encarregados de uma postura mais elevada então com certeza sempre há uma 

melhoria né, em todos os sentidos né, devido a posição deles. [...] foi um 

desenvolvimento mais pessoal que claro venho contribuir com o 

desenvolvimento geral da organização já que eles estão em uma posição de 

gerentes. 4D 

As mudanças que a gente observa é esse alinhamento comportamental [...]. 
5E 

 

Competência está diretamente ligado com a capacidade do sujeito, em se 

movimentar, ao seu conhecimento intelectual e domínio emocional, bem como a 

capacidade de resolver situações complexas (MORETTO, 2001).  

O desenvolvimento pessoal e profissional possibilitou a ascensão profissional 

de alguns participantes, porém não foi mencionado quantos precisamente.   

 
[...] muitas promoções aconteceram, esses participantes foram contemplados 
acabaram recebendo promoções durante a realização do programa. 1A 
 
[...] eu vejo que para o pessoal das unidades isso trouxe um grande 
crescimento profissional, a forma deles trabalharem, deles administrarem a 
parte de negócio dentro da organização. 2B 
 
Olha eu confesso que nos últimos encontros da pós eu estava muito orgulhosa, 
porque ééé a maioria, assim ó, eu não cheguei a fazer um levantamento, mais 
a maioria das pessoas que estavam lá foram promovidas para um nível de 
supervisão. Os que estavam na sucessão foram promovidos né, os que já 
estavam nós sentimos das áreas assim uma diferença enorme, até assim antes 
de encerrar a pós. 3C 
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[...] claro que houve um desenvolvimento, era uma turma de gerentes 
encarregados de uma postura mais elevada então com certeza sempre há uma 
melhoria né, em todos os sentidos né, há devido a posição deles. 4D 
 
Então esse amadurecimento desses profissionais aí eu vejo como sendo a 
parte positiva do processo, senão eles tinham ficado sempre naquele mundo 
da ideia de fazer isso, na ideia de fazer aqui, mas não conseguiam transformar 
em números [...]. 5E 

 

O entrevistado 2B ressaltou como ponto de mudança que a pós-graduação in 

company provocou uma evolução de pensamento. 

 
[...] fez com que ampliasse a forma de pensar de cada um, porque você 
vivencia a sua realidade, então isso para o pessoal que é das unidades que 
são realmente áreas de negócio ampliou bastante o conhecimento [...]. 2B 
 
[...] houve um crescimento digamos assim tanto na parte profissional das 
pessoas na forma de pensar profissionalmente como individualmente [...]. 2B 
 
[...] tentando mudar um pouquinho mais a sua forma de pensar, de crescer 
profissionalmente [...]. 2B 

 

A evolução de pensamento é algo fundamental para uma educação do futuro, 

onde o conhecimento é a base fundamental da preparação do indivíduo para entender 

e enfrentar com lucidez as complexidades do mundo (MORIN, 2004).  

O interesse e autonomia de estar buscando seu próprio conhecimento também 

foi tema presente na fala do entrevistado 2B.  

 
[...] o interesse de você estar buscando mais conhecimento porque eu acredito 
quanto mais você estuda, você acaba despertando mais interesse pelo 
conhecimento né [...]. 2B 

 

Tanto a metodologia da pós-graduação in company como a educação 

transformadora na perspectiva da IES, valorizam prezam como resultado o 

desenvolvimento pessoal e profissional do participante.  

 

4.3.2 Proposições de soluções organizacionais  

 

Um programa in company pressupõem aplicabilidade, ou seja, quais soluções 

são passíveis de serem implantadas na organização. Diante disso, os entrevistados 

1A, 2B, 3C, 4D e 5E, fazem as seguintes colocações:  

 
[...] nós tínhamos matérias que a gente conseguiu colocar a nossa realidade 
conseguíssemos trazer o mais próximo possível aquilo que foi aplicado em sala 
de aula pra dentro da nossa realidade [...] 2B 
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Então essa criação de projetos novos que nasceram nas pós-graduações 
anteriores, a gente teve por exemplo o abatedouro de aves que saiu de um 
trabalho de pós-graduação. Então nessa apresentação nós tínhamos uma 
expectativa referente a isso, ao desenvolvimento deles, mas também o que 
eles iriam trazer de diferencial para a organização.3C 
 
Todos os projetos dos acadêmicos deviam estar focados ou em resolver uma 
fraqueza nossa, ou em criar um projeto para uma determinada oportunidade 
que possa eventualmente acontecer aqui dentro de ser efetuado um estudo, 
um planejamento que no futuro poderia eventualmente em resultar em um novo 
negócio para a organização. 5E 
 
Ao final da pós-graduação você tem de fazer lá o seu trabalho de TCC e esse 
TCC é feito exatamente com base no nosso planejamento estratégico da matriz 
SWOT, então as pessoas vão lá e apresentam projetos de melhoria, ou um 
novo negócio para a organização, onde nos direciona em entrar ou não naquele 
novo negócio [...] 5E 
 
[...] a partir desse momento ele começou a entrar em contato com esse tipo de 
ferramenta de gestão, onde que ele consegue fazer uma reflexão, em dizer 
assim olha, eu tenha a ideia de um negócio, então agora ele já sabe, se tem 
uma ideia de um novo negócio, ele deve colocar essa ideia no modelo de um 
projeto. 5E 

 

Observa-se que para os entrevistados as soluções organizacionais se dão a 

partir dos projetos e/ou Trabalho de Conclusão do Curso realizados no decorrer do 

curso. O que demonstra a necessidade em vincular as metas de educação e 

desenvolvimento às necessidades e aos resultados estratégicos da organização 

(MEISTER, 1999) e os projetos desenvolvidos é uma forma de tangibilizar resultados.  

Esses projetos são apresentados para a diretoria da organização, evidenciado a sua 

importância pelo relato dos entrevistados: 

 
[...] dos TCC que estavam sendo desenvolvidos e que foram apresentados para 
a diretoria na finalização do programa. 1A 
 
[...] tinham de dois a três trabalhos, as apresentações para o superintendente 
e diretoria eu lembro que na época foi muito importante para eles, muitos 
estudos que já haviam sido feitos foram retomados que tiveram de estudar pra 
fazer e algumas coisas eles estão fazendo, outras coisas estudaram que não 
dá pra fazer, isso é uma coisa que é resultado desse trabalho de estudos né 
para organização foi importante. 3C 
 
[...] o que se esperava era a expectativa de nada mensurável. A diretoria vinha 
com essa expectativa que daí pode surgir um novo negócio, dessa pós pode 
sair uma oportunidade de redução de custos. 3C 

 

Os entrevistados 3C e 5B, relatam que os projetos antes de serem 

desenvolvidos são aprovados pela diretoria da organização: 

Até porque quando eles passavam pra gente que trabalhos eles queriam fazer, 
nós apresentamos para a diretoria, “isso aqui não é importante ir pra frente é 
melhor focar nisso”. 3C 
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Então muitas ideias que todo muito tinha um monte de ideias hoje eles têm que 
fazer o projeto, e eles mesmo tem que dar as respostas se vale a pena investir 
ou não, depois se ele se convencer que vale a pena investir, vai para o comitê 
de gestão e a diretoria. 5B 

 

O entrevistado 5B relatou como exemplo de projetos que foram avaliados pela 

organização: 

Por exemplo, nós fizemos um projeto que sempre tivemos ideia de entrar no 

negócio de frango, mas através do nosso volume de produtor e volume de 

cooperados e atuação regional que nós estamos aqui, chegou a conclusão que 

o nosso projeto do frango era inviável atuar nesse negócio, então foi uma 

decisão que a diretoria adiar [...]. 5E 

Outro projeto que já de natureza viável foi o projeto de biomassa [...] e hoje a 

gente atua nesse mercado da biomassa fazendo esse tipo de corte, que é um 

projeto de sucesso e que é positivo para a organização e tem dado resultado. 

Dessa maneira que a gente mensura através de projetos. 5E 

 

Ao mesmo tempo um dos entrevistados relatou que a diretoria valoriza o 

participante realizar a pós-graduação, porém não vinculado com projetos. 

 

A gente nunca percebeu assim uma mudança efetiva, porque talvez o objetivo 
da organização não seja de fazer coisas práticas. Não especificamente assim, 
não dá pra dizer que se tem um marco do antes de depois, eu acho que se tem 
insights com o tempo, não assim que quebre, aqui é pós, isso aconteceu de 
uma forma diferente. Até porque a organização tem um modelo engessado, 
talvez até porque não se tenha muita abertura também né. 4D 

 

Portanto, aponta-se a necessidade da alta gestão estar alinhado com o 

propósito das ações educacionais, para que se promova resultados para o negócio, 

ou seja, uma cultura propícia para o desenvolvimento de pessoas (MEISTER, 1999). 

 

4.3.3 Promoção de visão sistêmica   

 

Por se tratar de pós-graduação in company relacionados à Gestão de 

Negócios, Gestão Estratégica do Agronegócio e Governança Estratégica e ao 

Agronegócio, o desenvolvimento de uma visão sistêmica faz parte dos objetivos e 

resultados esperados dos programas.  

Os entrevistados 1A, 2B, 4D e 5E ressaltaram em suas falas a promoção de 

uma visão sistêmica como um fator de mudança em decorrência da pós-graduação in 

company.  
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[...] todas as outras turmas que a gente consegue perceber sim nas ações, na 
postura, na visão sistêmica, quanto isso amplia a partir do momento que eles 
começam a ter contato com esses conteúdos com a proposta da pós-
graduação. 1A 
 
Promover uma visão mais sistêmica da gestão estratégica [...] 1A 
 
Conseguíssemos trazer o mais próximo possível aquilo que foi aplicado em 
sala de aula pra dentro da nossa realidade [...] 2B 
 
[...] fez a gente enxergar uma realidade diferente dentro da organização. 2B 
  
[...] acabaram vendo as coisas de uma forma mais global e como a gente fica 
muito dentro de uma empresa [...]. 4D 
 
[...] alinhamento do entendimento do que é o agronegócio, as oportunidades 
que podem ser realizadas dentro de cada área de atuação, conseguir entender 
mais sobre a a cadeia do agronegócio e conseguir entender um mais sobre a 
cadeia do agronegócio e não somente do negócio onde você atua [...] eu tenho 
um zootecnista que cuida somente da nutrição né, ele fica muito fechado 
restrito a nutrição, ele tem que ter uma visão mais sistêmica, ele tem que saber 
que nutrição dele afeta diretamente o médico veterinário que tá atuando lá no 
campo. 5E 
 
Então essa é a visão do negócio, ele tem que entender que ele tem 
subordinados e que a área de gestão de pessoas sozinha não pode fazer nada, 
que ele como gestão é responsável pela área de gestão de pessoas. 5E 
 

 

Quanto à relação dessas mudanças com a pós-graduação in company o 

entrevistado 5E apresentou alguns exemplos: 

 
[...] lá em medicina veterinária o que você estuda do agronegócio e medicina 
veterinária (nada), você estuda os procedimentos cirúrgicos, doenças dos 
animais, e onde é que está situado o agronegócio no meio desse processo, o 
animal faz parte do agronegócio, e ele vai atuar dentro de uma organização 
que atua no ramo do agronegócio, (ééé) assistência técnica em síntese que o 
papel do médico veterinário de cuidar das doenças dos animais, ele não se 
restringe em cuidar somente das doenças dos animais, ele tem que entender 
que ele está dentro de uma cadeia, essa cadeia é denominada agronegócio.  
A cadeia chega desde que é o nosso caso a cadeia de suíno, que vai desde o 
embrião que vai dentro do animal, que cria e nasce o que a gente denomina 
aqui como UTL que é a Unidade de Produção do Leitão, que vai para a fazenda 
dos cooperados, que vão engordar, que vai a ração para esse porco engordar 
e vai para o veterinário e até chegar na indústria que abate que vai para mesa 
do consumidor e para a exportação em Singapura.  
Então quer dizer, onde está ele nesse processo, ele tem que entender essa 
cadeia toda, e a pós-graduação vem exatamente para dar essa visão pra ele, 
que ele não faz apenas uma parte do processo, ele faz parte de um todo, se 
ele cometer algum deslize aqui na sua profissão, ele vai afetar a cadeia como 
um todo. 5E 

 

Esses exemplos revelam a dificuldade que a organização encontra ao se 

deparar com profissionais de formações específicas necessárias para o negócio, 

porém precisam desenvolver uma visão sistêmica e entender que faz parte e uma 
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cadeia de valor e que suas ações trazem consequências positivas e ou negativas para 

organização. Portanto, para ser competitivo se faz necessário a organização valorizar 

a educação como forma de desenvolver o capital intelectual dos colaboradores, 

aumentando o patamar de competitividade empresarial através de instalação, 

desenvolvimento e consolidação das competências críticas, empresariais e humanas 

(EBOLI, 2014). 

 

4.3.4 Promoção da integração e troca de experiências  

 

A temática promoção da integração e troca de experiências foi apresentada 

como fator de mudança pelos entrevistados 1A, 2B e 3C, demonstrando que pode 

contribuir para o negócio da organização.   

 

[...] a gente percebe esse fortalecimento da relação como colegas e como 
líderes da organização e obviamente que isso contribui para o desempenho ali 
na sua função e nas suas interações [...] são pessoas que se conhecem, mas 
não tem um outro ambiente para uma troca tão grande de informações e 
experiências como é promovido nos encontros da pós-graduação [...]. 1A 
 
[...] houve um engajamento uma troca de informações buscando coisas 
positivas, fortalecimento para a organização [...]. 2B 
 
[...] aproximação de unidade entre unidade, digamos assim, menos 
concorrência, digamos assim uma competitividade mais pra um resultado 
positivo, sabe o pessoal trabalhando em conjunto, mas buscando um resultado 
uma melhoria positiva pra todos. 2B 
 
 [...] integração deles, tiveram nesse tempo como trocar ideias, pois como a 
organização é indústria e envolve muitas atividades, então foi tendo essa troca, 
há eu trabalho com alevinos, eu trabalho com supermercado, eu trabalho com 
bovinos, então são negócios diferentes em uma organização [...]. 3C 

 

O entrevistado 4D relatou que a pós-graduação in company realizada contribuiu 

para a criação de uma cultura de educação continuada:  

 
Essa foi a primeira para um grupo fechado e após essa eles querem, todo ano 
a gente está fazendo uma, quando termina, inicia outra, e abrindo para demais 
áreas, para outras linhas também, esse é um ponto positivo que antes não 
tinha, eles têm uma visão que isso é importante para a organização. [...] 
começou a criar uma cultura de pós-graduação e abrir para mais áreas [...]. 4D 

 

Em suma comparando as mudanças relatadas pelos entrevistados, essas vão 

ao encontro do olhar que DELORS (2012) quando apresenta os pilares do 

conhecimento que contribuiem para o desenvolvimento do ser humano, organizados 
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em: Aprender a conhecer, Aprender a fazer, Aprender a viver juntos, Aprender a ser 

e recentemente o 5º. Aprender a se transformar e transformar a sociedade. 

  

4.4 CARACTERÍSTICAS DAS PÓS GRADUAÇÕES IN COMPANY PERCEBIDAS 

COMO PROMOTORAS DE MUDANÇAS 

 

Embora seja papel da análise aqui se realizará a discussão de como as 

mudanças identificadas podem ser relacionadas às diversas características dos 

programas de pós-graduação in company aqui estudados.  

Fazem parte das características da pós-graduação in company a proposta geral 

do programa que contempla: objetivo, resultados esperados, conteúdo programático 

e metodologia. Aspectos relacionados às características foram citados pelos 

entrevistados 1A, 3C e 5E, como fator de mudança, dentre elas estão as ferramentas 

de gestão do programa e a utilização do quiz como forma de preparação antecipada 

para as aulas. 

Nós temos depoimento de vários participantes de como mudou, como contribui, 
como, por exemplo, nós temos lá um módulo de comunicação empresarial né, 
então como isso contribuiu para o desempenho dos gestores, pessoas que 
tinham problemas de se expressar, problemas ao gesticular e transmitir 
informações e eles atribuem necessariamente ao que realizado naquele 
módulo, módulo de negociação também é muito comentado pelos participantes 
[...] 1A 
 
[...] é o quiz, o quiz eles acharam que foi uma forma deles agregarem, você 
estuda antes faz uma prova o quiz, depois você estuda de novo faz o módulo 
e depois responde o quiz de novo então foi um diferencial que fizesse que eles 
se preparassem para as aulas [...]. 3C 
 
 [...] a partir desse momento ele começou a entrar em contato com esse tipo de 
ferramenta de gestão, onde que ele consegue fazer uma reflexão, em dizer 
assim olha, eu tenha a ideia de um negócio, então agora ele já sabe, se tem 
uma ideia de um novo negócio, ele deve colocar essa ideia no modelo de um 
projeto. 5E 

 

Na condução da pós-graduação um fator de estrema relevância é a atuação do 

professor, como mediador do processo de aprendizagem dos alunos, direcionamento 

as estratégias de aprendizagem mais adequadas, ou seja, conforme afirma 

MORETTO (2001, p.58) “Aprender é construir significados e ensinar é oportunizar esta 

construção”.   
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4.5 DISCUSSÃO E ANÁLISE 

 

Uma vez tendo apresentado neste capítulo (i) a proposta de educação 

transformadora da IES, (ii) as características das pos-graduações in company em 

estudo, (iii) as mudanças que os representantes das organizações percebem que 

ocorreram, (iv) algumas características das pós-graduações in company que os 

representantes apontam como sendo fatores relacionadas a essas mudanças, cabe 

agora discutir como as características das pós-graduações in company se relacionam 

com as mudanças identificadas, buscando analisar como se faz presente a proposta 

de educação transformadora da IES. 

No quadro 9 abaixo, apresenta-se a síntese das mudanças percebidas pelos 

entrevistados, organizadas por eixo temático e comparadas com as características da 

pós-graduação in company. 

 

QUADRO 9 – Comparativo das mudanças percebidas com as características da 

pós-graduação in company. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Analisando as entrevistas foram extraídas uma síntese das mudanças, que 

comparadas com as características da pós-graduação in company, sendo possível 
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perceber algumas relações. Vale ressaltar que os entevistados utilizam muito pouco 

dos termos utilizados pela IES para expressar as mudanças.  

As mudanças ocorridas no eixo temático desenvolvimento pessoal e 

profissional estão relacionadas às características da pós-graduação in company, de 

acordo com os detalhes de cada característica descrita no item 4.2, todas têm algo 

comum que promovem o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes do 

programa.    

Dentre as mudanças destaca-se mudança de comportamento, o despertar do 

interesse pelo conhecimento, desenvolvimento de competências técnicas e 

comportamentais, evolução de pensamento, alinhamento comportamental, 

crescimento profissional e o amadurecimento, comparados com a teoria podem ser 

indícios de uma educação transformadora. No entanto, a educação transformadora 

vai além, é um processo progressivo que provoca quebra de paradigmas, proporciona 

a reflexão crítica e possibilita a transformação do indivíduo como um agente da 

sociedade (FREIRE, 1996). 

Em se tratando da oportunidade que alguns alunos tiveram de promoção / 

sucessão, é possível interpretar como uma forma de reconhecimento pelo 

desempenho profissional, porém não se tem informação suficiente para afirmar se o 

fator determinante foi participar da pós-graduação ou se existem outras questões que 

influciaram na decisão desse reconhecimento. De certa forma, o indivíduo demonstrou 

que é capaz de assumir novos desafios, sendo essa uma característica da educação 

problematizadora que vai ao encontro da educação transformadora, e acredita que o 

indivídulo só conhece bem algo quanto o transforma (BORDENAVE E PEREIRA, 

2002).  

Quando se trata das proposições de soluções organizacionais, são indicadas 

pelos entrevistados como mudança o conhecimento adquirido nas aulas de possível 

aplicação a realidade organizacional e a preparação para as aulas.  

Comparando-as com as ferramentas da pós-graduação in company conforme 

documentos da IES, o que possibilita essa mudança é o Portfólio de Desempenho 

Acadêmico - PDA que auxilia o aluno no seu processo de aprendizagem, organizando 

o conhecimento, o quiz que traz um comparativo de conhecimento sobre os assuntos 

a serem abordados na disciplina e o portal do aluno que permite o acesso aos 

materiais de estudo, essas ferramentas possibilitam aos participantes adquirir 

conhecimentos que possam ser aplicáveis.  
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Nas discussões da UNESCO com a participação de DELORS (2012), uma 

Educação do Século XXI, além de prezar pela qualidade engloba o educar para do 

ser humano e como consequência o fomento da economia.  

Nesse sentido, uma mudança citada é a criação de projetos, que são oriundos 

do módulo da pós-graduação de Gestão do Conhecimento Corporativo e do Trabalho 

de Conclusão do Curso, que fomentam a criação de soluções para a organização, que 

em alguns casos são aprovados pela diretoria. 

Porém se tem pouca informação se todos os projetos gerados foram 

implementados, bem como os resultados que esses trouxeram a organização, ficando 

aqui uma lacuna a ser explorada em estudos futuros.  

Percebe-se na fala dos entrevistados que no ambiente organizacional tem-se a 

necessidade de desenvolver pessoas, porém com interesse nos resultados que esses 

colaboradores trarão para a organização. Confirmando a afirmação de MEISTER 

(1999) onde as organizações previliegiam o desenvolvimento de competências, com 

o propósito do indivíduo entregar e superar os resultados organizacionais, para criar 

uma força de trabalho de mais alta qualidade. 

Outras mudanças identificadas foram o contato com os conteúdos, o 

desenvolvimento de uma visão estratégica, da visão global, e o entendimento do 

negócio. Analisando as características da pós-graduação possivelmente essas 

mudanças estejam relacionadas com todas as características apresentadas.   

Isso também se aplica na promoção de integração e troca de experiências que 

apresenta como mudança o fortalecimento das relações, o engajamento, a 

aproximação, e a busca de resultados. 

No quadro 10, ao comparar proposta de Educação Transformadora da IES com 

as mudanças identificadas, também foi possível perceber que provavelmente estejam 

relacionados com os itens que a compõem, visto que, o DNA da IES é formado por 

várias inciativas globais, e ações que já foram descritas no item 4.1. 
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QUADRO 10 – Comparativo das mudanças percebidas com a proposta de 

Educação Transformadora da IES.

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Uma educação pautada em princípios e valores que incentivam e valorizam a 

aprendizagem e para uma educação transformadora, reafirmam a necessidade de 

uma educação para a vida, levando em consideração as complexidades do mundo 

(DELORS, 2012) e (MORIN, 2004).  
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5. CONCLUSÕES DE PESQUISA E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Até que ponto há coerência entre o discurso e a prática quando se relaciona a 

educação transformadora e a educação corporativa? Como determinadas soluções 

podem proporcionar uma educação que transforme o indivíduo, as organizações e a 

sociedade? Indagações como essas nortearam o desenvolvimento deste trabalho. 

A Educação Transformadora e a Educação Corporativa são duas faces da 

mesma moeda. Em síntese, a educação transformadora preza por uma educação que 

transforma o individuo para ir além da sua individualidade, sendo crítico suficiente para 

olhar o mundo com outros olhos e colaborar para a transformação da sociedade 

(FREIRE, 1996; FARIA, 2017). 

No entanto, a Educação Corporativa tem o propósito de promover o 

desenvolvimento pessoal e profissional em prol dos resultados organizacionais, em 

alguns casos envolve a sociedade e em outros não (MEISTER, 1999; EBOLI, 2010). 

DELORS (2012), corrobora com valorização do desenvolvimento do ser humano em 

torno de quatro aprendizagens fundamentais ou pilares do conhecimento: aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e o aprender a ser. De certa forma 

o aprender a fazer está muito ligado ao desenvolvimento profissional para atender as 

necessidades do mercado.  

Ao mesmo tempo que ambos os conceitos defendem de forma nobre a 

educação, os propósitos são diferentes, porém complementares porque provocam 

algum tipo de mudança. 

Diante do problema de pesquisa proposto nesse trabalho - Que mudanças as pós-

graduações in company, pautadas na perspectiva da educação transformadora, 

podem trazer as organizações, considera-se que o trabalho se justificou de forma 

prática na medida que: 

➢ Apresentou um panorama das mudanças percebidas pelos representantes das 

organizações que atuam na contratação e execução da pós-graduação in 

company e como essas se relacionam com a educação transformadora 

proposta pela IES objeto da pesquisa. 

➢ Contribuiu para as organizações refletirem sobre a condução das ações de 

educação corporativa diante dos aspectos relacionados a estratégia, 

conteúdo, metodologia e resultados tangíveis e intangíveis.  
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No tocante aos aspectos teóricos, o estudo também se mostrou relevante, pois 

foram identificados  trabalhos que tratam sobre os temas “educação transformadora, 

aprendizagem transformadora, aprendizagem corporativa, educação corporativa e 

universidade corporativa”, publicados em periódicos nacionais e internacionais no 

período de 2006 a 2017, porém sem realizar a descrição de percepção de parte das 

empresas contratantes quanto ao alinhamento entre os objetivos das IES e a real 

percepção da entrega.  

Quanto às limitações desta pesquisa referem-se à atuação da pesquisadora como 

colaboradora da IES na área de Gestão do Desenvolvimento de Soluções, totalmente 

envolvida no processo de soluções corporativas da instituição.  

Além disso, há limitações quanto a replicar o estudo de caso desse trabalho 

devido à generalização da metodologia empregada, que apesar de utilizar dados 

oriundos da análise de conteúdo temática, o mesmo pode sofrer influência do 

pesquisador.   

Por fim, como recomendações para estudos futuros, sugere-se ainda sob a 

perspectiva da educação transformadora: (i) ampliar o campo desta pesquisa 

inserindo colaboradores da IES, professores e alunos que participaram da pós-

graduação;  (ii) analisar quais os impactos da aplicação do conhecimento no ambiente 

de trabalho, conforme os níveis de mensuração de resultados adotados pela a IES a 

luz das teorias nacionais e internacionais; (iii) Analisar se e como os ODS estão 

presentes no processo de educação corporativa das organizações.  
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