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RESUMO 

 

O presente estudo tem como propósito a avaliação da concepção pedagógica 
baseada na proposta de educação transformadora de uma Instituição de Ensino 
Superior (IES), de Pós-Graduação lato sensu, o ISAE – Instituto Superior de 
Administração e Economia do Mercosul. Este objetivo surgiu da curiosidade de 
entender, como pesquisadora, como se realiza, atualmente, a formação dos novos 
alunos e possíveis futuros gestores de organizações. Para o desenvolvimento deste 
estudo faz-se necessário um profundo entendimento do que é a educação e como 
esta influencia e contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional, 
especialmente daqueles que procuram uma formação superior diferenciada e 
alicerçada nos princípios da sustentabilidade, que é o diferencial oferecido pela IES 
estudada. Conscientizar e desenvolver uma visão crítica com relação à educação, 
às práticas profissionais e à sustentabilidade é um fator essencial para uma 
mudança de paradigmas e para a formação de profissionais aptos a entender e 
encarar a realidade de forma sustentável. A vivência prática profissional da 
pesquisadora demonstra que este é um tema instigante, visto a carência de 
profissionais críticos com relação ao meio em que estão inseridos. Com isso, a 
contribuição do estudo está em alinhar a concepção pedagógica de educação 
transformadora proposta pela IES, a partir da percepção dos alunos com relação a 
esta proposta e a sua aplicabilidade prática. Assim, este trabalho inicia com uma 
análise documental, para entender os conceitos de educação transformadora que a 
IES se propõe a adotar para seus alunos e ex-alunos; na sequência, foram avaliadas 
as percepções individuais com um conjunto de alunos e ex-alunos, por meio de 
entrevistas pessoais, com a finalidade de fazer um levantamento das percepções; 
em seguida, as percepções foram sistematizadas e classificadas em categorias de 
análise; posteriormente, tais percepções foram organizadas em frases afirmativas; 
finalmente, para validação dos resultados encontrados nas entrevistas, foi aplicado 
aos alunos e ex-alunos, em uma amostra estatisticamente confiável, um questionário 
elaborado segundo a Escala Likert. 

 

Palavras-chave: Educação transformadora; sustentabilidade; reflexão crítica; 
educação. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present study is to evaluate the pedagogical conception based 
on the proposal of transformative learning in a Higher Education Institute (HEI), a lato 
sensu postgraduate course, ISAE – Institute of Administration and Economy of 
Mercosur. This goal was the result of curiosity to understand as a researcher, how 
new students and future managers are being prepare for different types of 
organizations. For this study’s development it is necessary to have a deep 
understanding of what education is and how it influences and contributes to personal 
and professional grow, especially for those who seek for a different higher education 
based on the principles of sustainability, which is the differential offered by the 
studied HEI. To aware and develop a critical point of view regarding education, 
professional practices and sustainability, is essential for a paradigms’ change and a 
qualified professional to be able to understand and face reality in a sustainable way. 
The researcher´s professional experience evidences that this is an exciting topic, 
given the lack of critical professionals related to the environment in which they are 
inserted. Thereby, the contribution of the study is to align the pedagogical conception 
of transformative education proposed by HEI, based on the students' perception of 
this proposal and its practical applicability. This work begins with a documentary 
analysis, to understand the concepts of transformative education that IES proposes 
to adopt for its students and ex-students; followed by an evaluation of individual 
perceptions with a group of students and ex-students, through personal interviews, 
with the purpose of making a perceptions’ survey; which were systematized and 
classified into categories of analysis; later, such perceptions were organized in 
affirmative sentences; finally, to validate the results from the interviews, a 
questionnaire elaborated according to the Likert Scale was applied to this group, in a 
statistically reliable sample. 
  
  
  
Keywords: Transformative learning; Sustainability; Critical Reflection; Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

A proposta de educação transformadora exposta neste trabalho está 

relacionada à educação de adultos, mais especificamente, aqueles que realizam os 

cursos de Pós-Graduação lato sensu de uma Instituição de Ensino Superior – IES, o 

ISAE – Instituto Superior de Administração e Economia do Mercosul – envolvendo a 

aprendizagem em contextos formais e informais em que o aluno está inserido.   

O significado de educação constante no Dicionário Aurélio9 indica que esta é 

um conjunto de normas pedagógicas tendentes ao desenvolvimento geral do corpo e 

do espírito. Trata-se de um significado restrito, pois relaciona a educação apenas às 

normas pedagógicas. Para esclarecer a concepção de educação transformadora, 

convém fazer uma breve revisão da literatura sobre o tema.   

Para Closs (2010), a aprendizagem transformadora deve mudar 

conscientemente o quadro de referência dos indivíduos, por meio de uma reflexão 

crítica de seus pressupostos. Os pressupostos, de certa forma, podem impedir os 

alunos de analisar criticamente o meio em que estão inseridos, pois agem segundo 

suas crenças e certos de que é a forma correta de agir. A importância de tornar os 

indivíduos conscientes do seu papel na sociedade é a de que se tornem pessoas 

críticas e reflexivas ou até mesmo curiosas com relação ao processo educativo, 

podendo auxiliar na mudança e sentido desta dada realidade. O adulto, para 

aprender, deve refletir criticamente sobre suas ações, crenças e valores, sobre os 

pressupostos que o orientam, de forma a estar preparado para participar da 

construção coletiva da sociedade.  

Para Freire (1996, p. 24), “a reflexão crítica sobre a prática se torna uma 

exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blábláblá e a 

prática, ativismo“. Esta concepção sugere que a prática demanda um tensionamento 

crítico com base teórica e que a teoria exige confrontar-se com a prática: trata-se, 

deste modo, de uma relação reflexiva crítica. Tal concepção difere daquela proposta 

por Mezirow (1981), para quem a aprendizagem é “o processo de utilizar uma 

interpretação prévia para construir uma interpretação nova ou revisada do 

significado da experiência de alguém para guiar futuras ações” (Mezirow, 1981, p. 

190). Esta é uma concepção que parte de uma teoria existente, ou seja, de um 

                                                           
9 (Disponível em: <https://dicionariodoaurelio.com/educacao>. Acessado em: 18/02/2017) 

https://dicionariodoaurelio.com/educacao
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pressuposto teórico que, ao ser submetido à realidade, pode ser revisado ou gerar 

nova interpretação. Não é uma concepção que procura fazer um confronto teoria-

prática, mas que busca submeter a teoria a uma experiência para testá-la, correndo-

se o risco de tentar adaptar o empírico na teoria.  

Para Freire (1998, p. 12), a educação transformadora é uma ação pedagógica 

que altera as práticas convencionais e busca uma reflexão crítica desta prática 

pedagógica, de quem “aprende enquanto ensina e [de] quem ensina enquanto 

aprende”. Freire elabora uma reflexão a respeito do homem (do gênero humano) e 

seu compromisso com a sociedade, o que implica sua capacidade de saber escutar 

e dialogar. A educação transformadora requer curiosidade, audácia, rigor, 

consciência crítica, ruptura, diálogo e escuta. Para Freire, a educação 

transformadora é aquela capaz de libertar pessoas pela educação, de transformar a 

realidade através da ação, tendo o educador a função de “não apenas ensinar os 

conteúdos, mas também ensinar a pensar certo” (Freire, 1996, p. 14).  

Seguindo a proposta da psicologia social de Vygotsky e Leontiev, Engeström 

(1999) defende que o ser humano se desenvolve participando da vida em grupo, 

pois é através das atividades coletivas “que os seres humanos desenvolvem suas 

habilidades, personalidades e consciências”, transformando a sua atual condição em 

‘novas formas de vida e de si mesmo´”. (CASSANDRE, 2013, p. 12). Para Vygotsky, 

o aprendizado faz parte de um processo em que a criança desenvolve seu intelecto 

na intelectualidade daqueles que a cercam, de maneira que o desenvolvimento do 

pensamento é determinado pela linguagem e pela experiência sociocultural da 

criança (CASSANDRE, 2013, p. 16). Segundo esta concepção, a educação não 

ocorre exclusivamente na escola, mas na vida em sociedade, por meio dos 

ensinamentos provenientes do núcleo familiar, das experiências de vida, da 

sociedade e cultura em que os sujeitos estão inseridos. É neste ambiente complexo 

que se dará a formação humana, ou seja, no campo das atividades práticas e 

sociais. 

Na perspectiva da relação entre educação e responsabilidade social e 

sustentabilidade, Arruda (2012, p. 21) sugere que as novas lideranças devem ter um 

perfil responsável e sustentável, preconizando uma visão holística da educação, em 

que esta “contribui para a concepção de uma nova sociedade”, dando autonomia 

para que o educando seja um agente transformador de sua vida, da comunidade e 

do mundo. Nesta linha, Cunliffe (2004) assegura que a responsabilidade da 
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educação gerencial envolve não apenas tornar os gestores cidadãos mais eficazes 

nas organizações, mas também que se tornem pensadores críticos e profissionais 

morais. Segundo a proposta da UNESCO10, uma educação de qualidade é a chave 

para o crescimento sustentável, pois é por meio do investimento em educação que 

se proporcionará as bases para o desenvolvimento humano.  

O discutido permite avançar em uma definição do que é, atualmente, 

educação transformadora, de qualidade e sustentável, especialmente na perspectiva 

da gestão, ou seja, da relação entre a educação transformadora na formação de 

gestores e a prática transformadora destes em suas atividades. Closs (2010), em 

uma análise crítica do processo de formação para o exercício da gestão, argumenta 

que a educação é atravessada por um processo de “mercadorização” do ensino, 

com menor profundidade nos estudos e ensinamentos, que não estimulam o 

questionamento dos fatos e a visão crítica e reflexiva da sociedade em que se está 

atuando. Existe, assim, a carência de uma “educação problematizadora, de caráter 

reflexivo, voltada para a inserção crítica dos indivíduos na sociedade” (CLOSS, 

2010, p. 22).  

Um dos desafios da educação transformadora está em fornecer as condições 

epistêmicas e metodológicas para que os alunos consigam analisar os fenômenos 

para além das suas aparências. Contudo, abordando o contexto da educação 

executiva, O PRME – Princípios para uma Educação Executiva Responsável – 

propõe seis princípios que deverão contribuir com a educação transformadora e a 

formação da nova geração de líderes globalmente responsáveis. Estes princípios de 

formação não se referem à transformação. 

Os princípios propostos são: 

i. Objetivo: princípio relacionado à formação de líderes comprometidos 

com a geração de valores e resultados sustentáveis para seus negócios e 

sociedade.  

ii. Valores: princípio relacionado à incorporação de atividades 

relacionadas à responsabilidade social global.  

iii. Método: relacionado à criação de padrões educacionais, materiais, 

processos e ambientes que promovam o bom aprendizado para uma educação 

responsável.  

                                                           
10 Disponível em: <http://www.unesco.org/new/pt/rio-20/educating-for-a-sustainable-future/#c319423>. 
Acesso em: 09/07/2016. 

http://www.unesco.org/new/pt/rio-20/educating-for-a-sustainable-future/#c319423
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iv. Pesquisa: estimular as pesquisas conceituais e empíricas para o 

avanço da compreensão do impacto das corporações na criação de valor social, 

ambiental e econômico.  

v. Parcerias: princípios relacionados à interação dos gestores das 

corporações para ampliar seus conhecimentos quanto aos desafios no cumprimento 

de suas responsabilidades sustentáveis.  

vi. Diálogo: Facilitar o diálogo e debate entre os educadores, estudantes, 

empresas, governos, consumidores, mídia, organizações da sociedade civil e 

demais interessados sobre questões relacionadas à responsabilidade social global e 

à sustentabilidade.  

De fato, esses princípios para uma educação executiva não expressam a 

condição fundamental de todo processo de transformação, que é a análise crítica da 

realidade. Não há transformação sem superação de uma dada realidade e não há 

superação sem uma análise crítica dessa dada realidade.   

Neste sentido, o presente estudo busca compreender de que maneira a 

proposta de educação transformadora, que orienta a concepção pedagógica do 

ISAE em seus Programas de Pós-Graduação lato sensu, tem sido percebida como 

elemento constitutivo de práticas profissionais transformadoras por parte dos pós-

graduandos nas organizações em que atuam.  

Tomam-se por base orientações da proposta de educação transformadora 

dos autores: Jacques Delors, Engeström e Paulo Freire, em que: (i) quem ensina 

também aprende; (ii) a educação não está apenas nas salas de aula e nos 

processos formais; (iii) a experiência prática vivida socialmente (no ambiente de 

trabalho e nas relações sociais) deve servir de referência para a reflexão crítica. 

Estas orientações indicam a exigência de uma prática transformadora que 

ultrapasse a concordância com discursos, objetivos, políticas, conteúdos ou projetos, 

inovando, mudando, alterando tanto práticas consolidadas como hábitos, costumes, 

regras, modelos, valores, etc. Em outros termos, trata-se de uma proposta em que a 

educação deve proporcionar ao educando a tomada de consciência crítica e a 

correspondente atitude no sentido de criar condições de mudanças coletivas da 

realidade (FREIRE, 1980). 
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1.1  FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 
Os resultados corporativos das organizações podem ou não trazer 

contribuições para o desenvolvimento sustentável da sociedade onde as mesmas se 

encontram inseridas. Segundo Arruda (2012, p. 8), “uma empresa pode ter uma 

posição inclusiva ou excludente, responsável ou não, pautada em valores éticos ou 

visando exclusivamente a obtenção de lucro a qualquer custo, e ser consciente dos 

impactos sociais e globais de suas políticas ou indiferente a esses”. 

Onde entra a educação transformadora nestes resultados? Exatamente no 

que se refere às condições de desenvolver ou propor ações inovadoras voltadas à 

sustentabilidade não apenas da empresa, mas principalmente da sociedade. Em 

outros termos, ações voltadas ao desenvolvimento da capacidade crítica de análise 

dos fenômenos e da proposição de mudanças consequentes.   

Para que o processo de transformação, a ser proposto ou conduzido pelos 

futuros formandos dos cursos de Pós-Graduação em suas organizações, seja 

responsável, efetivo e contribua para com o desenvolvimento sustentável da 

sociedade, faz-se necessário que o mesmo esteja pautado em novos paradigmas, 

que tenham por base a sustentabilidade e seu impacto nos processos decisórios. A 

educação transformadora deve servir como fundamento teórico e prático para 

orientar criticamente o conhecimento (adquirido ou desenvolvido) existente sobre os 

fenômenos, valorizando a ação coletiva e superando, como sugere Gadotti (2005), a 

visão utilitarista voltada apenas para a competitividade e busca de resultados. 

Tendo esta preocupação com a formação de executivos aptos a uma 

constante reflexão crítica e autocrítica, com uma postura vigilante frente às práticas 

de desumanização, exclusão social, reprodução e/ou conservação de 

hábitos/práticas, reflexão esta que contrapõe o individualismo e a competitividade ao 

desenvolvimento coletivo, o problema do presente estudo é: de que maneira a 

proposta de educação transformadora que orienta a concepção pedagógica do 

ISAE, em seus Programas de Pós-Graduação lato sensu, tem sido percebida como 

elemento constitutivo de práticas profissionais transformadoras, por parte dos pós-

graduandos? Em outros termos, trata-se de avaliar as relações entre a proposta de 

educação transformadora, como elemento constitutivo de práticas profissionais, e as 

próprias práticas profissionais experienciadas. 
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1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

Compreender de que maneira a proposta de educação transformadora que 

orienta a concepção pedagógica de uma IES, o Instituto Superior de Administração e 

Economia do Mercosul – ISAE, em seus Programas de Pós-Graduação lato sensu, 

tem sido percebida como elemento constitutivo de práticas profissionais 

transformadoras, por parte dos pós-graduandos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Descrever as concepções de educação transformadora na perspectiva 

dos autores Paulo Freire, Engeström e Jacques Delors. 

2. Identificar o contexto de educação transformadora que será adotado 

para este estudo.  

3. Descrever os princípios de educação transformadora para a 

sustentabilidade utilizados pelo ISAE.  

4. Analisar a percepção dos alunos sobre a educação transformadora. 

1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

 

O presente estudo pretende, por suas contribuições teóricas e práticas, 

oferecer propostas de novos caminhos que possam contribuir com a futura 

educação dos gestores, necessária à formação de uma sociedade mais sustentável 

que pode ser influenciada por uma educação transformadora. 

No âmbito teórico, a pesquisa justifica-se pela necessidade de um novo 

patamar de consciência e uma diferente abordagem dos gestores na condução das 

organizações, onde a educação contribua para esta transformação, pois a 

transformação dessa sociedade, conforme Morin (2003), requer uma transformação 

pessoal interior e uma mudança de consciência, ou seja, um repensar de quem 

somos e de qual é o nosso papel nesta sociedade. 
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Sabe-se da necessidade de propor novos olhares à sociedade por meio de 

uma sensibilização, em que a educação possui importante papel, pois pode oferecer 

os subsídios necessários para que o aluno esteja consciente da sua 

responsabilidade perante o futuro da sociedade.  

Assim, Freire (2009) vê a educação como uma forma de intervenção no 

mundo. Portanto, esta concepção sugere que as Instituições de Ensino Superior 

devem ter como objetivo principal a formação dos futuros profissionais que tenham 

visão proativa do seu papel na busca por um futuro sustentável.  

Ainda, Silva (2013) corrobora que: 

 
(...) a educação deve ser vista não só como um direito humano 
fundamental, mas também como um potencial promotor de valores e 
atitudes capazes de gerar práticas sustentáveis que auxiliem na 
conscientização dos estudantes em seu papel como cidadãos. 
(SILVA, 2013, p. 159) 
 

Por meio da educação, espera-se que a nova geração de gestores tenha 

compromisso com a sustentabilidade e esteja preparada para compreender de uma 

nova forma o ser humano e seus valores. Muitos dos formandos de cursos de pós-

graduação poderão ocupar cargos estratégicos nas organizações. Para tal, sua 

formação deve dar a eles a capacidade de analisar de forma reflexiva e crítica a 

sociedade, para que estes alunos possam contribuir com o desenvolvimento 

sustentável. Por isso, é necessário utilizar a educação em todos os níveis para 

propor novas formas de viver sustentável. 

Desta forma, Silva (2013) cita a educação como a base para mudanças de 

atitude e para um comportamento consciente de consumo, corroborando a ideia de 

que a educação é uma ferramenta transformadora, capaz de tornar a sociedade 

consciente também do seu consumo. Freire (2009) também participa da ideia de 

educação transformadora ao concebê-la como uma forma de intervenção no mundo 

e Silva (2013) destaca que a educação representa o melhor caminho para se obter 

uma mudança na sociedade no longo prazo. Desta forma, é necessário primeiro 

entender esta realidade para, então, por meio de ações educativas, conseguir mudá-

la.  

Do ponto de vista prático, os resultados desta pesquisa poderão contribuir 

com a Instituição pesquisada, mostrando como o aluno percebe esta proposta de 
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educação transformadora e de que forma podemos contribuir para melhorar e 

aprimorar os conceitos estabelecidos pela Instituição. 

1.4 ESTRUTURA DO PROJETO 

 

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos, dispostos da forma a 

seguir descrita: 

O primeiro capítulo corresponde à introdução do trabalho que apresentou uma 

contextualização com relação ao tema que será dissertado, as considerações e 

motivações que levaram à pesquisa, bem como a relevância do tema escolhido. 

Trará o problema de pesquisa, seus objetivos e a abordagem metodológica.  

O segundo capítulo compreende o quadro teórico de referência que sustenta 

a formulação do problema de pesquisa e traz com maior profundidade uma 

discussão sobre educação; tendo como inspiração as obras de Paulo Freire, 

Engeström, Vygotsky e Jacques Delors, a discussão será o ponto de partida da 

pesquisa com o objetivo de melhorar a compreensão acerca do problema de 

pesquisa formulado. Ainda neste capitulo será explorado o conceito de 

sustentabilidade, em relação à Instituição estudada, finalizando com uma análise 

teórica dos autores apresentados.  

O terceiro capítulo considera a proposta metodológica utilizada na pesquisa, e 

apresenta o caminho percorrido para que os objetivos sejam alcançados e o 

problema de pesquisa respondido. Neste capítulo se explicita o problema de 

pesquisa, sua classificação e delimitação e designs do projeto, bem como o método 

para coleta e análise dos dados.  

O capitulo quatro apresenta os dados e análise destes com o objetivo de 

entender se os alunos percebem a proposta de educação transformadora ofertada 

pela IES estudada.  

Por fim, o quinto capitulo exibirá as conclusões e recomendações da autora 

diagnosticadas no decorrer da pesquisa.  
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2 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

Frente aos inúmeros desafios vivenciados pela sociedade e aqueles que virão 

futuramente, a educação constitui um dos alicerces para fundamentar os processos 

de desenvolvimento e auxiliar nas decisões sobre governança e sustentabilidade, 

especialmente daqueles que tenham como objetivo um mundo melhor para se viver. 

Se queremos mudar o mundo de hoje, precisamos valorizar a educação 

transformadora. Para Vianna (2006), o processo educacional tem sido 

imprescindível para o desenvolvimento humano durante toda a história. 

Em 1990, durante o evento da UNESCO (1998) em que se aprovou a 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos, já eram relatados os inúmeros 

problemas enfrentados pela sociedade, como o rápido aumento da população, as 

crescentes diferenças econômicas, a guerra, a violência, a estagnação econômica, 

entre outros que continuam sendo vivenciados na atualidade. Desta forma, a 

educação pode ser colocada como um instrumento que auxiliará a prática de uma 

sociedade mais sustentável, possibilitando que a mesma aperfeiçoe as formas de 

enfrentamento dos referidos problemas.  

Como o presente estudo tem por objetivo compreender de que maneira a 

proposta de educação transformadora proposta pelo ISAE é percebida como 

elemento constitutivo de práticas profissionais por parte dos pós-graduandos, faz-se 

necessário ressaltar os conceitos aplicados e estudados de educação, de 

sustentabilidade e transformação.  

O conceito de educação é bastante amplo, por isso, é necessário 

primeiramente realizar uma reflexão sobre diferentes conceituações com o auxílio de 

alguns importantes autores.  

Para Vianna (2006), a educação é o desenvolvimento de competências e 

habilidades, além da instrução, envolvendo tudo que pode ser feito para desenvolver 

o ser humano. Vale ressaltar que, além de competências e habilidades, é 

fundamental a atitude por parte desse aluno para que ocorra neste sentido uma 

educação efetiva.  Para Freire (2010), a raiz da educação está na reflexão do 

homem sobre si mesmo e na necessidade de uma constante busca de ser mais. 

Tendo o homem a capacidade de autorreflexão, ele acaba por se descobrir um ser 

inacabado e em constante busca.   



 21 

Delors (2014, p. 40) sugere que uma das tarefas da educação é a de 

transformar a “interdependência real em solidariedade” e para isso precisa “preparar 

cada indivíduo para compreender a si mesmo e ao outro, por meio de um melhor 

conhecimento do mundo”. Por último, de acordo com Silveira (2010), a educação é a 

ação de educar e educar é fazer com que o sujeito adquira conhecimentos 

necessários para viver em sociedade e acabe passando de um “modelo” de ser para 

outro, ou seja de se transformar enquanto sujeito.  

Para uma melhor compreensão, o presente trabalho entende como 

conhecimento as seguintes considerações: para Lefebvre (1995, p. 49), o 

conhecimento é um fato e “em si mesmo deve ser aceito como um fato indiscutível”. 

Para o autor, o conhecimento é algo prático, social e histórico. Prático, pois ocorre 

por meio da experiência prática, esta que nos coloca em contato com a realidade 

objetiva das coisas, “que penetra nas coisas e investiga o que elas são em si 

mesmas” (1995, p. 50). Social, devido à interação entre os seres, uma relação rica 

onde a troca de experiências ocorre e nos enriquece com saberes diferentes dos 

nossos. E o caráter histórico, segundo definição do autor, “há que partir da 

ignorância, seguir um longo e difícil caminho, antes de chegar ao conhecimento” 

(1995, p. 50). O conhecimento exige um grande esforço do ser humano, pois ele tem 

que passar do estado de ignorância para o conhecimento, precisa se transformar. 

Como o nosso conhecimento está relacionado a nossa realidade, adquirir 

conhecimento externo é um grande desafio, pois o ser humano precisa estar aberto 

para o que vem de fora. Em contrapartida, para Faria (2015, p. 2), o conhecimento 

não é somente “algo que se pode obter saindo da ignorância para finalmente, chegar 

ao saber”. 

Segundo Faria (2015, p. 1), “a discussão sobre o que é conhecimento é tão 

antiga quanto a própria filosofia”, para ele o conhecimento difere entre os seres 

humanos, pois não existe um único “grau de saber”, ele depende das 

particularidades de cada população. O conhecimento deveria levar em consideração 

o desenvolvimento histórico-cultural de cada um dos sujeitos. As experiências 

individuais irão contribuir para os diferentes conhecimentos do indivíduo.  

Faria (2015) nos traz a concepção de que o conhecimento somente será 

alcançado quando existir uma distinção entre o que é real e aquilo que é aparente. 

Para o autor, o conhecimento comum difere do conhecimento científico, pois o 
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comum depende de uma crença, enquanto o científico depende de uma prova e de 

sua validade perante uma comunidade cientifica. 

Miranda (2004), embasado no pensamento de Freire, nos traz que o diálogo é 

uma das condições básicas para o conhecimento, pois o ato de conhecer ocorre por 

meio de um processo social, em que o diálogo é mediador desse processo.   

A UNESCO (2005), designada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, 

promoveu a Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável (DEDS). Lá foi estabelecido que a educação tem a função de prover os 

valores, atitudes, capacidades e comportamentos essenciais para confrontar 

desafios como a pobreza, a degradação ambiental, crescimento da população, 

desigualdade de gênero e étnica, o consumo desordenado e a violação de direitos 

humanos.  

Miranda (2004, p .632) ressalta o pensamento contemporâneo de Freire com 

relação à educação, que inspira a teoria e a prática e mostra a importância da 

interdisciplinaridade, ou seja, da não fragmentação da educação. É papel da 

educação “conhecer o que é conhecer”; a mesma autora, inspirada em Freire, 

“propõe a possibilidade de uma pedagogia fundamentada na práxis, inserida numa 

política de esperança, de luta revolucionária, de amor e de fé no ser humano”.  

Freire e Delors nos trazem a contribuição de que a autorreflexão é parte 

fundamental da educação, pois a consciência da sua “ignorância” ou do seu 

inacabamento, como diz Freire, impulsionarão esse educando na busca por mais 

conhecimento e ele poderá desta forma mudar o seu comportamento e contribuir 

para a mudança da sociedade. A educação deve ser esta força que impulsiona a 

mudança e a libertação.  

O ato de conscientizar o ser humano por meio da educação e torná-lo sujeito 

pensante de seus atos e crítico perante a realidade é de fato libertador e o papel 

fundamental da educação.  

Os demais autores são mais práticos em suas definições e trazem o 

desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes como papel fundamental 

da educação. E por meio deste “desenvolvimento humano” o sujeito poderá se 

transformar.  

O que se coloca como fundamental hoje é uma educação que forme um 

cidadão capaz de pensar de maneira critica a realidade do seu tempo e que participe 

da sociedade democrática segundo seus princípios e sua análise crítica da realidade 
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em que vive. Por meio deste pensamento crítico e de um raciocínio independente, 

formaremos então cidadãos prontos para identificar os problemas que atualmente 

presenciamos e auxiliar assim na busca de respostas.  

Como se pode constatar, cada um dos autores trata da educação com 

concepções diferenciadas, embora todos concordem com o seu poder transformador 

sobre o sujeito e a sociedade por meio do conhecimento. Convém, neste sentido, 

expor claramente a concepção de cada um dos autores supramencionados. 

 

2.1 EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA SEGUNDO A CONCEPÇÃO DE PAULO 

FREIRE 

 

“Paulo Freire é um pensador comprometido com a vida: não pensa ideias, 

pensa existência.” (FIORI, 2016, p. 11). 

É neste contexto que se inicia a apresentação da concepção de Paulo Freire 

com relação à educação transformadora.  

Freire (2016) nos traz uma reflexão de que o “medo da liberdade” pode 

atrapalhar esta educação que consideramos libertadora, pois é através da educação 

que tornamos os seres humanos conscientemente críticos de sua realidade. Esta 

conscientização abre os caminhos para que o indivíduo expresse seus 

descontentamentos com a sociedade, o que acaba por ameaçar, então, a liberdade. 

Esta liberdade que pede uma busca permanente, pela qual sempre devemos lutar, 

justamente porque não a temos, pois, como seres inconclusos, estaremos neste 

constante movimento de busca. “Isto implica o reconhecimento crítico (...) para que, 

através de uma ação transformadora [se] possibilite aquela busca de ser mais” 

(2016, p. 46). Para Miranda (2004), Freire mostra a importância da alfabetização na 

decodificação do mundo mediada pela problematização, quando o educando se 

torna o sujeito de seu desenvolvimento.  

Para Freire, a prática de ensino deve valorizar a história e cultura deste 

educando, desenvolvendo desta forma sua criticidade e inquietude, “indicando a 

necessidade de buscar a verdadeira causalidade dos fenômenos sociais por meio da 

interpretação profunda dos problemas vividos, assimilando criticamente a realidade” 

(CLOSS, 2014, p. 227).  
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Para Freire (1996), o educando, por meio da educação, buscará superar suas 

imperfeições. Consciente do seu inacabamento, no reconhecimento de que sabe 

pouco sobre si, este educando entrará “num permanente processo social de busca” 

e de procura (FREIRE, 2010, p. 54), e é nesta consciência de sua inconclusão que 

se funda a educação como um processo de mudança. Entende-se assim que o 

aprender é uma superação constante, uma busca incansável pelo conhecimento, 

pela inovação, desenvolvimento intelectual e promoção do gênero humano.   

O aluno deve se assumir como sujeito da produção do saber. Ao estudar, o 

educando deve tirar dos olhos a máscara da sua realidade e ver com outros olhos 

aquilo que lhe é apresentado, o estudar deve ter um propósito, como diz Freire, “não 

posso estar no mundo de luvas nas mãos constatando apenas. De estudar 

descomprometidamente como se misteriosamente, de repente, nada tivéssemos que 

ver com o mundo, um lá fora e distante mundo, alheado a nós e nós dele” (FREIRE, 

2010, p. 75). 

Faria (2016) sugere que a educação transformadora é aquele fruto da 

convivência afetiva entre os que, ao mesmo tempo, ensinam e aprendem, 

assumindo o ato de conhecer para além do saber sensível, sendo a ação 

pedagógica impermeável a mudanças. “A educação transformadora não está nas 

mudanças formais, ainda que necessárias, mas na postura vigilante contra as 

práticas de desumanização, em que saber-fazer da autorreflexão crítica deve ser 

compatível com o saber-ser, contrapondo-se ao individualismo, à competitividade e 

a critérios formalistas de competência e/ou avaliação.” (FARIA, 2016, p. 1) 

Para Morin (2000), a educação para o futuro deve ser iniciada no presente, e 

deve trabalhar para que os alunos sejam capazes da crítica e da autocritica, abertos, 

reflexivos e autorreflexivos, o que irá possibilitar um melhor convívio com as ideias e 

que não sejamos possuídos por elas. Devemos estar preparados para enfrentar as 

cegueiras e incertezas do conhecimento. Freire (2010) contribui dizendo que a 

educação é um ato de conhecimento e conscientização e a educação por si só não 

levará toda uma sociedade à libertação. Precisamos, então, de um intermediador 

neste processo, em que apenas o educador, neste limitado campo da escola, será 

insuficiente: precisamos da ação crítica e participativa dos alunos. 

Miranda nos mostra que Freire deixou como legado “a visão de que o 

educador é também um aprendiz e utópico” (2004, p. 633). O educador deve saber 

que ensinar não é transferir conhecimento e sim a criação de possibilidades para a 
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sua produção e construção. O aprender é um processo, em que o educador deve 

incitar neste aluno uma curiosidade que o estimule a sempre criar. Para se atingir a 

autonomia, deve existir uma relação de cumplicidade e abertura entre aluno e 

professor que permita o diálogo aberto.  

Neste processo de educar “não há um professor, há um coordenador” 

(FREIRE, 2016, p. 15), pois sua função será a de fornecer as informações 

solicitadas e ao mesmo tempo propiciar um ambiente favorável às dinâmicas em 

grupo, em que sua participação seja percebida apenas como um instigador do 

diálogo.  

Este educador deve ensinar o educando a pensar certo, respeitando os 

saberes previamente adquiridos e tornando-os críticos perante as informações 

fornecidas, ou seja, este educando deve ter a sua própria opinião quanto ao 

conteúdo que lhe é apresentado, ele pode através destes ensinamentos projetá-los 

para a problematização de sua realidade, criticar desta forma as palavras de seu 

mundo, para poder então torná-los prática. “Na medida em que se apercebe como 

testemunha de sua história, sua consciência se faz reflexivamente mais responsável 

desta história.” (FREIRE, 2016, p. 17).  

De acordo com Freire (2010), “hoje, mais que em outras épocas, se exige do 

educador uma postura alicerçada num processo permanente de reflexão que leve a 

resultados inovadores no trato da educação”. O educador deve aprender ao ensinar: 

“embora diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é 

formado forma-se e forma ao ser formado” (FREIRE, 2015, p. 25). O educador 

muitas vezes deixa de aprender e de passar por um processo de autorreflexão, o 

que negativamente poderá contribuir para a sua, também, transformação. O 

educador tem como responsabilidade mudar a consciência humana através de uma 

educação instigadora, sem prontas respostas, mas repleta de novas perguntas. Para 

que o educador esteja aberto a esse desafio, ele deve estar também aberto ao novo, 

de modo que suas aulas não sejam mera transmissão de informações, repassadas 

de maneira catedrática e inadequada, mas que sejam aulas em que educador e 

educando estejam próximos, em uma relação mais afetiva e respeitando as 

características individuais de cada sujeito.  

Gadotti (2010, p. 12) ressalta que, “enquanto os ´grandes debates’ e os 

‘seminários revolucionários’ permanecerem dentro da escola, cada vez mais isolada 

dos problemas reais e longe das decisões políticas, não existirá uma educação 



 26 

libertadora”. O aplicar o conhecimento teórico na prática irá auxiliar na melhor 

absorção e compreensão daquilo que foi passado, auxiliando, assim, na 

transformação desse aluno. 

Freire é um crítico do fato de que a teoria é em si mesmo transformadora. Para 

ele, o que se aprende ocorre através da prática, estando essa relacionada a esta 

teoria. O educador deve estar aberto a aprender e o educando consciente da sua 

necessidade de aprender. 

Para Miranda (2004), Freire parte do pressuposto de que o indivíduo possui 

uma bagagem histórico-cultural, que ultrapassa a condição atual deste educando, e 

quanto mais ele refletir de maneira crítica, essa que ultrapasse a mera concordância 

com discursos, objetivos, conteúdos, políticas ou projetos, mais poderá influenciar-

se e se tornar livre.   

Para o autor a educação irá contribuir efetivamente com a mudança e esta 

educação tem, como aqueles saberes indispensáveis à prática docente, os 

seguintes pressupostos:  

 

I. Rigor Metodológico:  

Ensinar não é passar superficialmente pelo objeto, mas sim produzir condições 

onde o aprender de forma crítica seja possível. Para isto, precisamos de 

“educadores e de educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente 

curiosos, humildes e persistentes” (FREIRE, 2015, p. 28). Este educador é 

também sujeito do processo de mudança, e seu papel é de ensinar, o que não 

significa a oferta de conteúdos prontos, mas sim a apresentação de conteúdos 

que incentivem o pensamento crítico transformador, que sua aula não seja 

mera repetição de textos lidos e memorizados“, [pois] faz parte de sua tarefa 

docente não apenas ensinar os conteúdos, mas também a pensar certo” 

(FREIRE, 2015, p. 28) e para o autor, “uma das condições necessárias a 

pensar certo é não estarmos demasiadamente certos de nossas certezas” 

(FREIRE, 2015, p. 29). O ensinado deve estar relacionado com o que acontece 

no mundo, em seu dia a dia, em sua cidade e seu bairro, e que desperte neste 

educando a curiosidade de entender o mundo e de poder intervir nele.  

II. Ensinar exige pesquisa 

Não existe uma educação que se diga transformadora, sem pesquisa e nem 

pesquisa que não resulte em uma transformação. “Não há ensino sem 
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pesquisa e pesquisa sem ensino” (FREIRE, 2015, p. 30). Enquanto ensino, 

continuo a buscar por novos conhecimentos, estes que ainda não conheço, 

porque sempre indagarei o pesquisado e terei esta “curiosidade 

epistemológica”. Pesquisa-se para conhecer o que não se sabe e para ensinar 

o que se aprende.  

III. Ensinar exige respeito ao saber dos educandos 

Cada educando traz para a sala de aula a sua vivência fora dos portões 

escolares, ou seja, aquilo que é aprendido na sua realidade, os saberes 

construídos em sua prática social. O educador tem como papel usar desta 

realidade concreta, trazida pelo educando, e associá-la aos ensinamentos da 

disciplina para juntos construírem uma nova realidade. Miranda, avaliando os 

pressupostos de Freire, nos traz a reflexão de que “toda ação educativa, deve, 

necessariamente, estar precedida de reflexão sobre o homem e de uma 

análise do meio de vida do educando” (2004, p. 633). O respeito do educador 

pelo conhecimento prévio deste educando “é um imperativo ético e não um 

favor que podemos ou não conceder uns aos outros” (FREIRE, 2015, p. 58).  

IV. Ensinar exige criticidade e ética 

A educação transformadora ocorrerá quando houver uma superação, quando a 

curiosidade deixar de ser ingênua e passe a ser uma curiosidade 

epistemológica, aquela onde exista um rigor metodológico do objeto 

cognoscível. Uma curiosidade inquieta, indagadora, insatisfeita, que 

desenvolverá esta curiosidade crítica. Curiosidade esta que deve estar distante 

de uma rigorosa formação ética. Em respeito às diferenças, sem concordância 

com preconceitos, autoritarismo, exclusão social e econômica. A ética é 

indispensável à convivência humana. Apesar de o mundo condicionar a 

formação do ser, ele não deve determinar a formação do caráter do indivíduo. 

A educação vem com o propósito de formar, de ajudar a compreender com 

profundidade a realidade e conseguir então interpretar os fatos de maneira 

coerente, sem que concepções (teóricas, políticas, religiosas, etc.) se 

imponham aos outros, mas que venham a colaborar com a construção de um 

pensamento novo e maior.  

V. Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática 

O pensar certo, mencionado anteriormente, envolve “o fazer e o pensar sobre o 

fazer” (FREIRE, 2015, p. 39). Para o autor o pensar certo envolve disciplina, 



 28 

estudo, raiva e sobretudo a curiosidade, além de uma cumplicidade entre 

educando e educador, que juntos irão produzir um novo conhecer. Este aluno 

deve refletir criticamente sobre a prática com o intuito de melhorar esta prática, 

e quando fala em raiva é aquela que protesta contra as injustiças e faz com 

que este educando abra seus olhos para a realidade. Para Closs (2014), a 

reflexão crítica é o pressuposto central para uma educação transformadora, 

pois é a capacidade que o ser humano desenvolve de pensar por si mesmo e 

não a partir de conceitos e valores de outras pessoas. O reconhecimento de 

sua realidade e posição crítica perante ela conduzirá a uma transformação da 

realidade objetiva. Para Miranda (2004), por meio da educação o educando 

terá uma tomada de consciência, o que levará a uma atitude crítica no sentido 

de haver mudança da realidade.  

VI. Ensinar exige relação Teoria-Prática, uma apreensão da realidade 

“É condição indispensável ao movimento de busca em que estão inscritos os 

homens como seres inconclusos” (FREIRE, 2016, p. 46). O aprender está 

relacionado a nossa capacidade de “apreender a substantividade do objeto 

aprendido” (FREIRE, 2015, p. 67).  A teoria aprendida em sala de aula, para 

que seja melhor apreendida, deve ter uma relação com a realidade e não ficar 

apenas no campo das ideias. Para que a teoria seja entendida, deve-se 

compreender que a realidade é domesticadora, temos que nos inserir nela para 

melhor a compreender e desta realidade extrair aquilo que irá nos libertar, ou 

seja, a partir de então ocorre a compreensão da práxis e a “reflexão e ação dos 

homens sobre o mundo para transformá-lo” (FREIRE, 2015, p. 52). Uma 

educação transformadora não deve ser aquela que se adapta à realidade, mas 

sim aquela que indaga, para que assim existam melhores condições de nela 

viver.  

VII. Ensinar exige alegria e convicção de que mudar é possível 

Ao tentar compreender a realidade, não podemos aceitá-la como algo pré-dado 

e ficarmos então acomodados, não podemos, como diz Freire (2015, p. 74), 

“aceitar a fala da impossibilidade de mudar porque a realidade é mesmo 

assim”, devemos encará-la como um desafio, ou como um problema e com a 

vontade e consciência de entender as possibilidades de poder modificá-la. O 

ato de mudar tem a dor como parte deste processo, o rompimento de laços 

antigos e criação de vínculos novos leva a reflexões e possibilita sairmos de 
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um estado e passarmos para um outro, mais evoluído. Para Faria (2016), o 

transformar parte do acreditar que esta mudança é possível e também 

necessária. “Meu papel no mundo não é só o de quem constata o que ocorre, 

mas também o de quem intervém como sujeito das ocorrências” (FREIRE, 

2015, p. 75). Precisamos buscar por novos conhecimentos, por ideias 

inovadoras, com o propósito de ter e de renovar os saberes específicos, mas 

não podemos, em hipótese alguma, esquecer ou desconsiderar os saberes 

previamente adquiridos, eles são a bagagem para a construção de nossa visão 

crítica perante o mundo.  

VIII. Ensinar exige curiosidade, comprometimento e coerência 

Não podemos negar aquilo que estamos vendo, pois “a negação da 

experiência formadora é a que dificulta ou inibe a curiosidade do educando e, 

em consequência, do educador”. (FREIRE, 2015, p. 82). Descobrir que não 

sabe faz parte do processo de aprendizagem, porém, o novo conhecer não 

pode apenas ficar no campo das ideias, deve se transformar em ação, se não 

será um mero ativismo, a reflexão e a ação devem ocorrer simultaneamente, “a 

ação deve estar associada ao empenho de reflexão, para que seja práxis” 

(FREIRE, 2016, p. 72). Tem o educador como papel estimular a curiosidade 

deste educando, levá-lo a descobrir, refletir, debater e constatar, “o bom clima 

pedagógico, democrático é o em que o educando vai aprendendo, à custa de 

sua prática mesma, que sua curiosidade, como sua liberdade, deve estar 

sujeita a limites, mas em permanente exercício” (FREIRE, 2015, p. 82). A 

curiosidade é o que inquieta o educando e o insere na busca. A curiosidade 

que menciono é a curiosidade epistemológica, aquela relacionada a uma 

posição crítica perante a educação. Outro fator importante para que exista 

campo para esta criatividade epistemológica é a harmonia e o equilíbrio na 

relação entre educador e educando, ou seja, o respeito de um pelo outro, para 

que exista a possibilidade de trocas e de transformação. “Para isto, o 

indispensável é que ambas, autoridade e liberdade, vão se tornando cada vez 

mais convertidas ao ideal do respeito comum somente como podem autenticar-

se.” (FREIRE, 2015, p. 87) 

 

Para Faria (2016), “não há transformação se aquilo que se ensina se distancia 

daquilo que se faz”, portanto, deve existir uma congruência entre aquilo que se 
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ensina e aquilo que se faz, o ser e o fazer. O educador deve passar credibilidade ao 

aluno enquanto ensina, para que desta forma o educando acredite no poder 

transformador desta educação. “O professor que não leve a sério a sua formação, 

que não estude, que não se esforce para estar à altura de sua tarefa não tem força 

moral para coordenar as atividades de sua classe.” (FREIRE; 2015, p. 90) 

Educando e educador devem entender que a educação transformadora é 

aquela que os torna aptos a intervir no mundo, pois, na medida que o homem, 

através de suas reflexões, compreende o meio onde está inserido e obtém as 

respostas aos desafios que lhe são apresentados, materializa o seu aprendizado na 

prática. Para Freire (2015), esta intervenção refere-se àquela que almeja mudanças 

na sociedade em que se está inserido. Esta educação transformadora deve também 

abrir os olhos para as transgressões do dia a dia e nos possibilitar não sermos 

coniventes com situações que vão contra nossos valores, devemos sim avaliar de 

forma crítica o que está acontecendo para que possamos assim intervir de maneira 

correta.  

2.2 CONCEPÇÃO DE JACQUES DELORS  

 

Em 1993, a UNESCO criou uma comissão internacional com o propósito de 

discutir a educação do Século XXI e consequentemente o futuro da sociedade 

humana, tendo sido chefiada por Jacques Delors.   

Para Delors (1996), a interdependência de pessoas e nações, que marca os 

dias atuais, leva a uma grande cooperação internacional, mas também evidencia as 

disparidades e complexidades do mundo.  

A comissão trouxe quatro grandes problemáticas a serem discutidas, 

pensando no futuro da globalização. São elas: 

 O sistema educacional deve ser o fator chave para o desenvolvimento 

econômico, cultural e científico de um país, sendo esta preocupação 

com o desenvolvimento econômico um ponto diferencial da proposta 

de Freire, tendo esse uma maior preocupação com o Ser. Para a 

comissão por meio da educação formaremos seres humanos mais 

qualificados, formados para o mundo de trabalho, para os negócios, 

sendo pessoas mais criativas que mais facilmente se adaptarão a 
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novas tecnologias. Trazem uma proposta de educação em massa que 

precisa se adaptar a esta tecnologia, uma definição mais eletista da 

educação, o que novamente a difere da proposta de Freire. Com 

relação ao desenvolvimento econômico, a educação proporcionará 

conhecimentos para uma gestão responsável e comprometida com o 

progresso da sociedade.  

 O sistema educacional deve constantemente se adaptar, de maneira 

individual e social, aos novos desafios.  

 Destaca-se a relação entre o sistema educacional e o estado e as 

diferenças que existem entre os países.  

 A maior dificuldade da educação está em criar e promover uma 

linguagem universal, compreensível a todos os seres humanos, de 

todas as nações, de forma que estes compreendam o valor e o 

significado da palavra paz.  

O autor acredita que neste contexto a educação torna-se vital para o 

progresso humano. “A ideia de que a educação é uma das mais poderosas 

ferramentas que podem desenhar nosso futuro está cada vez tendo maior terreno.” 

(DELORS, 1996)  

Para Delors (2014), por meio da educação o homem deve melhor 

compreender a si mesmo para somente então ter uma melhor compreensão do 

mundo. A educação tem papel fundamental ao fazer dos homens verdadeiros 

vizinhos, em que um tenha capacidade de ouvir ao outro e todos caminhem rumo ao 

desenvolvimento do mundo em que vivemos. 

Para este autor, a educação deve possuir um caráter insubstituível na 

“formação da capacidade de julgar” (DELORS, 2014, p. 40), o que irá ampliar a 

capacidade deste aluno de olhar a situação além do que lhe é apresentado, 

“ultrapassando a visão simplificadora ou deformada transmitida, muitas vezes, pelos 

meios de comunicação social”.  

Vivemos na era do conhecimento, onde a educação afeta diretamente a vida 

da maioria da população. Porém, o que se constata na atualidade, de acordo com 

Gadotti (2000), é a “difusão de dados e informações e não de conhecimento”. Desta 

forma, quando se pensa em educação formal, pode-se inferir que a mesma nem 

sempre apresenta a disseminação de conhecimentos e sim a de informação.  
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Para Delors (1996), deve existir uma ligação entre a educação e os cidadãos, 

mais especificamente ao senso de pertencimento deles, assim, nenhum indivíduo irá 

se sentir isolado neste mundo onde as mudanças acontecem tão rápidas e são 

observadas pela televisão. A sociedade hoje é fortemente afetada pelos meios de 

comunicação, como a televisão, que nem sempre buscam uma reflexão sobre a 

realidade, motivo pelo qual, o papel das IES é importante no processo de formação 

de uma sociedade mais consciente. 

Na atualidade, a sociedade deveria estar cada vez mais alerta e instruída, e 

quando se fala em transformação na educação se espera que aquele indivíduo que 

saiu de um curso de pós-graduação seja capaz e competente de ter sua posição 

crítica com relação à sociedade e busque, através de ações sustentáveis, seu 

progresso enquanto indivíduo e membro de uma coletividade. 

Não basta, portanto, somente estar consciente, é preciso também organizar-

se para poder transformar. Para Gadotti (2000, p. 5), uma educação voltada para o 

futuro será sempre uma educação contestadora, superadora dos limites impostos 

pelo Estado e pelo Mercado, portanto, uma educação muito mais voltada para a 

transformação social. “Dessa forma, o sistema educacional tem como missão 

implícita ou explícita – preparar cada um para este papel social” (Delors, 2014, p. 

50). O aluno da atualidade, além de ser um usuário da informação, é aquele que traz 

a sua informação e experiência para a sala de aula, contribuindo desta forma com os 

ganhos coletivos do conhecimento. 

 

Solicitado por uma modernidade global, na qual muitas vezes não 
tem meios de realmente participar e que pode contrariar, em parte, 
seu engajamento pessoal em diversas comunidades de base a que 
pertence, o indivíduo sente-se confuso perante a complexidade do 
mundo moderno, que altera suas referências habituais, (DELORS, 
1994, p. 39)  

 

O fato de viver em um mundo globalizado torna a educação algo também 

globalizado e faz com que as grandes empresas tenham que lidar cada vez mais 

com as incertezas deste novo e imprevisível ambiente. Observa-se hoje, segundo 

Delors (1994), um grande déficit de conhecimento em muitos países em 

desenvolvimento, pois as desigualdades referentes às atividades científicas e de 

pesquisa e desenvolvimento continuam em grande desequilíbrio entre os países.  
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Desta forma, o mundo globalizado e complexo exige também um pensamento 

complexo. Morin (2000) diz que não podemos trabalhar com situações tão ricas e 

dinâmicas sem ter este pensamento complexo, que irá reformar o pensamento 

reducionista e simplificador de hoje, fazendo com que as situações não sejam mais 

analisadas de forma fragmentada e estanque. Esta forma de pensar propõe a 

transformação dos saberes, no sentido de possibilitar a ampliação da visão 

reducionista de mundo. Neste sentido, a visão de sustentabilidade propõe uma nova 

referência no que diz respeito à tríade sociedade, ambiente e economia. Assim, “a 

emergência desse mundo novo, difícil de decifrar e, ainda mais, de prever, cria um 

clima de incerteza e, até, de apreensão, que torna ainda mais hesitante a busca de 

uma solução dos problemas realmente em escala mundial” (DELORS, 2014, p. 31).  

Reforçando a importância da globalização e sua relação com a educação, 

Delors contribui dizendo que:  

 
Cabe à educação a nobre tarefa de despertar em todos, segundo as 
tradições e as convicções de cada um, respeitando inteiramente o 
pluralismo, essa elevação do pensamento e do espirito para o 
universal e para uma espécie de superação de si mesmo. (DELORS, 
2014, p. 14) 
 

Neste contexto, cabe à escola a tarefa de transmitir ao aluno o gosto pela 

aprendizagem, o prazer desta constante busca por novos conhecimentos, desta 

curiosidade intelectual. “Seja como for, não há reforma com sucesso sem a 

contribuição e a participação ativa dos professores.” (DELORS, 2014, p. 22)  

Durante a Comissão, muito foi discutido sobre a educação do século XXI, a 

preocupação incidindo sobre a forma como este conhecimento seria transmitido ao 

aluno, preocupados todos com a importância de este aluno sair da escola e saber 

usar em seu dia a dia esse conhecimento, ou seja, torná-lo prática. “À educação 

cabe fornecer, de alguma forma, os mapas de um mundo complexo e em movimento 

constante e, ao mesmo tempo, a bússola que permite navegar nele.” (DELORS, 

2014, p. 73) 

Quatro importantes pilares foram discutidos e apresentados pela comissão, 

como sendo a base para uma educação de qualidade, aprendizagens fundamentais 

que servirão como pilares do conhecimento. São eles, que na sequência serão 

individualmente explorados:  aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser 

e aprender a viver juntos.  
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a. Aprender a aprender: com a rápida mudança proporcionada pelo 

progresso cientifico, além das novas formas de atividades econômicas 

e sociais, percebe-se a necessidade de se trabalhar com uma proposta 

de educação mais generalista, no sentido de passar uma visão global 

para este aluno, em que ele possa compreender o mundo e seus 

dilemas, mas com a possibilidade de explorar temas específicos e 

importantes para a análise crítica da sociedade.  

b. Aprender a fazer: além da contribuição de proporcionar uma 

profissionalização a esse aluno, a educação deve também contribuir 

para que ele aprenda a encarar as diferentes situações que ocorrem no 

dia a dia. Este enfoque mais prático da educação merece uma atenção 

especial. Ao aluno deve ser ofertada a possibilidade de se envolver, 

enquanto estudante, em atividades práticas relacionadas à teoria vista 

em sala de aula. Para que esta experiência tenha o seu valor 

agregado, deve contar também com profissionais preparados e 

dispostos a auxiliar no desenvolvimento deste aluno na sua atividade 

prática.  

c. Aprender a ser: este pilar está relacionado ao senso de 

responsabilidade de cada um com relação ao atingimento de objetivos.  

d. Aprender a viver juntos: este pilar nos traz uma importante reflexão, 

pois ao compreender melhor a história, as tradições e a espiritualidade 

do outro, estaremos mais preparados para lidar com os conflitos de 

maneira inteligente e pacificadora. Para o autor, este é um dos maiores 

desafios da educação. Delors (1996) finaliza suas colocações dizendo 

que este último pilar pode parecer uma utopia, porém para ele é uma 

utopia necessária e vital para escaparmos do cinismo e da 

complacência.  

Delors (2014) traz um novo pilar, o aprender a conhecer, o que segundo ele, é 

onde concentra-se a maior parte do ensino formal. Ensina-se mais a conhecer do 

que a fazer. O conhecer é importante também, pois será a base da formação do 

indivíduo, em que ele terá acesso aos saberes e aprenderá a compreender a 

sociedade e o mundo onde está inserido. Por meio desta base o educador 

despertará neste educando a curiosidade intelectual, estimulando nele o senso 

crítico e a maneira como avaliará o mundo. O aprender a conhecer e o aprender a 
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fazer devem andar sempre juntos, indissociáveis, pois será desta forma que a teoria 

se transformará em atitudes práticas.  

Todos os aspectos da aprendizagem estão ligados um ao outro, apesar de 

apresentados individualmente, o aprender a conhecer somente será efetivo se o 

aluno aprender a fazer, pois é na prática que a teoria se transforma.  Para que a 

competência exigida pelo mercado seja atendida, este aluno deve saber-ser, deve 

ter a consciência do seu papel transformador na sociedade. A educação deve 

transmitir os conhecimentos específicos, mas principalmente deve levar as pessoas 

à tomada de consciência “das semelhanças e da interdependência que existe entre 

todos os seres humanos do planeta” (DELORS, 2014, p. 79). 

A nossa vida social e profissional nos permite presenciar novas oportunidades 

de conhecimentos, teóricos e também práticos, porém devemos estar conscientes 

da importância de olharmos para o nosso autodesenvolvimento e a forma como 

percebemos o mundo. “Uma das principais funções reservadas à educação consiste, 

antes de mais nada, em prover a humanidade da capacidade de dominar o seu 

próprio desenvolvimento” (DELORS, 2014, p. 67), e este desenvolvimento individual 

somente ocorrerá quando o indivíduo estiver consciente da sua necessidade de 

aprendizagem, compreendendo melhor a si mesmo e aos outros.  

Portanto, para se formar cidadãos diferenciados, com uma visão holística do 

mercado e da sociedade, se deve ter uma educação multidisciplinar, prática e 

preparada de acordo com as atuais demandas, em que a sustentabilidade deve ser 

apresentada de maneira transversal e passando por todos os setores da educação. 

Em que o aluno perceba a sustentabilidade em uma aula de matemática financeira, 

por exemplo, e perceba a significância deste aprendizado para melhoria dos 

resultados dentro da sua empresa.  

O grande desafio da educação está em respeitar a individualidade de cada 

um na sua forma de aprendizagem, pois os indivíduos, com suas bagagens 

históricas e culturais, irâo entender e absorver o conteúdo apresentado em sala de 

aula de maneira diferenciada um do outro. A educação igual para todos passa a 

perder a sua efetividade neste mundo globalizado, pois ela não respeita esta 

individualidade. 

  Para que os pilares propostos sejam efetivos na educação, devemos lembrar 

da importância de nossa educação de base, pois é esta “ educação básica que irá 

englobar todos os conhecimentos necessários para se poder ter acesso, 
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eventualmente, a outros níveis de formação” (DELORS, 2014, p. 67). Esta educação 

irá preparar o indivíduo para os aprendizados globalizados e a maneira como se 

coloca no mercado.  

Reforçando a importância desta educação de base, Delors nos traz a seguinte 

colocação:  

 
A esse propósito, convém insistir no papel formador do ensino das 
ciências e, nessa perspectiva, definir uma educação que, desde a 
mais tenra idade e por meio às vezes muito simples como a 
tradicional ‘lição das coisas’, desperte a curiosidade das crianças, 
que desenvolva o seu sentido de observação e que as inicie nas 
atitudes de tipo experimental. (DELORS, 2014, p. 68) 

 

O aprendizado deve se perpetuar por toda a nossa história. “O processo de 

aprendizagem do conhecimento nunca está acabado, e pode enriquecer-se com 

qualquer experiência.” (DELORS, 2014, p. 76) 

2.3 CONCEPÇÃO DE ENGESTRÖM  

 

Yrjo Engeström nos traz uma abordagem teórica sobre o processo de 

transformação e aprendizado em atividades de trabalho em organizações, inspirado 

nas pesquisas realizadas por Lev Vygotsky e Alexei Leontief.  

Segundo Lemos (2013, p. 716), Vygotsky aborda a ideia das ações mediadas 

por artefatos, em que a mediação cultural significa que a relação entre o sujeito e o 

objeto é mediada por artefatos culturais, a qual foi revolucionária em sua época, pois 

“a unidade básica de análise passou a superar a separação entre o indivíduo 

cartesiano e a estrutura social intocável”. A partir de então, o indivíduo começou a 

ser entendido como parte integrante de seu meio cultural, o indivíduo passa a ser 

aquele que utiliza e produz estes artefatos. Para Querol (2014, p. 408), por artefato 

entende-se “um aspecto do mundo material e que tenha sofrido modificação ao 

longo da história através de ações”. Os objetos passam a ser entidades culturais, 

que estão em constante mudança e a ação orientada para o objeto é fator 

determinante para compreender a psique humana. Para Querol (2014, p. 409), “o 

objeto de uma atividade inclui a matéria-prima a ser transformada, assim como uma 

visão, um resultado ou um produto (ou serviço)”.  
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Vygotsky, como precursor da Teoria da Atividade, levava em consideração 

apenas as mediações culturais, onde a relação entre sujeito e objeto somente é 

mediada por estes artefatos culturais.  

 
Vygotsky propõe a ideia de zona de desenvolvimento proximal, em 
que institui que o aprendizado humano é de natureza social e é parte 
de um processo em que a criança desenvolve seu intelecto dentro da 
intelectualidade daqueles que a cercam, fazendo, assim, uma 
distinção clara entre o desenvolvimento dela por meio de soluções 
independentes de problemas (desenvolvimento real) e solução de 
problemas, sob a orientação de um adulto (desenvolvimento 
potencial). (CASSANDRE, 2013, p.16 apud Vygotsky, 1991)  

 

Engeström (1999) fala da divisão da ciência social e da ciência do 

comportamento humano, além do desafio de unir o indivíduo com a estrutura social, 

ou seja, a inter-relação do sujeito com a sua comunidade. O autor traz uma ênfase 

maior à questão dos aspectos coletivos na organização da atividade. Em sua teoria 

da atividade, o indivíduo é ativo em sua aprendizagem e crescimento. Ele ainda 

afirma que sistemas fechados de ensino, baseados em apenas uma ideia, o 

monismo, não funcionam.  

Querol (2014), nos traz a concepção de que para Engeström o entendimento 

das ações individuais somente é possível quando existir a concepção de que o 

objeto da atividade está em constante relacionamento com sujeito, objeto e 

instrumento, assim como com os mediadores sociais, ou seja, o indivíduo somente 

poderá entender uma dada realidade se estiver inserido neste ambiente também, 

caso contrário, terá um ponto de vista externo da realidade, diferente daquele que 

teria quando inserido na realidade.   

Cassandre (2011) destaca “a importância da relação entre pessoas, pois é 

assim que o homem se relaciona com a própria natureza, significando que o trabalho 

aparece como processo mediado por ferramentas e, também socialmente”. Para 

Cassandre (2013), o uso destas ferramentas, os estímulos auxiliares, irão contribuir 

com a criação de situações diferenciadas da situação original, pois passarão pela 

intervenção humana ativa. Eu entendo que determinada situação me agrada, porém 

preciso entender a realidade da situação através de pesquisas de campo para ver se 

minha ideia é compatível com as demais que estão inseridas naquele meio, 

localidade e grupo. 



 38 

Conforme Vygotsky (1988, p. 125), o professor universitário deve ser um 

agente mediador deste processo, propondo desafios aos seus acadêmicos e 

ajudando-os a resolvê-los, ou proporcionando atividades em grupo, em que aqueles 

que estiverem mais adiantados possam cooperar com os que tiverem mais 

dificuldades. 

Desta forma a escola será apenas o meio pelo qual o aluno irá aprender 

alguns conteúdos e conceitos, que poderá ou não aplicar em sua vida profissional, a 

vivência prática e aplicabilidade do aprendido será uma nova forma de 

aprendizagem. A escola irá ensinar e não impor a sua metodologia.  

Daniels (2016) diz que Engeström notou que a atividade do objeto envolve a 

bagagem histórica e cultural de cada indivíduo, o que consequentemente carregará 

seus significados individuais, enquanto Leontief estabeleceu a ideia de que os 

objetos se distinguem de acordo com a atividade, o que transformará o objeto e 

levará à integração dos elementos ao sistema de atividade. Para Lemos (2013, p. 

718), ambos usaram modelos que indicam a estrutura “mediada da ação – sujeito, 

objeto e artefato mediador – mas o aspecto coletivo da atividade vem do fato de que 

esta é realizada por comunidades que têm divisão do trabalho e regras”.  

A atividade prática, ou seja, o sair da teoria dos livros e ir para a sala de aula, 

deve ser entendido, segundo Canopf (2016), como uma forma rotinizada onde os 

corpos estão em movimento, os objetos são manipulados, os sujeitos interagem, as 

coisas são descritas e o mundo é compreendido. Não existiam novas metodologias 

de ensino, o educando não tinha sua opinião, apenas respeitava os superiores e a 

informação que era passada, precisamos hoje de alunos pensantes e críticos 

perante a realidade que os cerca, dependemos destes alunos para mudar a nossa 

realidade.  

Lemos (2013, p. 717) conceitua a Teoria da Atividade como sendo aquela 

construída, de maneira coletiva, tendo uma duração de longo prazo e envolvendo os 

conceitos de sistemas de atividade orientados a um objeto. Para o autor, “esses 

sistemas de atividade são geralmente organizados, tomam forma de organizações, 

naturalmente não somente organizações formais, mas, também, organizações 

informais, tais como comunidades e famílias”. 

Ainda sobre a Teoria da Atividade, Cassandre traz a seguinte contribuição: 
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A importância em se considerar a Teoria da Atividade para se 
conceituar prática, impõe a obrigação de se afastar do determinismo 
do sujeito individual ou da estrutura social como delineadora da 
prática, cabendo ampliar esse entendimento admitindo a existência 
de outros elementos que mediam a interação do sujeito com o objeto. 
(CASSANDRE, 2011) 
 

Esta prática observa o que está sendo feito e quais são as estratégias 

utilizadas, esta atividade prática irá conduzir à geração de, possivelmente, um 

conhecimento diferenciado. Para Canopf (2016), quanto mais observarmos e 

aprendermos sobre a atividade prática, maiores serão as chances de entender o que 

é uma estratégia e o que as pessoas efetivamente fazem em uma organização.  

Kurt Hahn11 e a sua visão de um novo modelo de escola pública, o qual 

denominou Expeditionary Learning, nos traz a importância das discussões 

acadêmicas, que envolvam as habilidades não cognitivas, como a curiosidade e a 

autorreflexão. Para Hahn, a vida prática e a acadêmica devem estar relacionadas, 

deve existir prazer em estudar como também em brincar. Entender a atividade 

prática e trazê-la para a realidade deve ser feito de maneira que os alunos tenham 

prazer em aprender. Que o aprender seja um momento de crescimento e 

amadurecimento e não somente o repassar de informações previamente decoradas.  

Uma reflexão abordada por Lemos (2013) refere-se à imitação de propostas 

educacionais de sucesso de uma localidade para outra. Para o autor, cada país 

possui as suas especificidades culturais. Do ponto de vista da Teoria da Atividade, é 

preciso, antes de implantar alguma proposta, entender a história, as contradições e 

possibilidades da cultura em questão; somente após uma criteriosa avaliação, 

poderão ser utilizadas algumas das melhores práticas que estejam de acordo com a 

necessidade local. “Portanto, as condições históricas particulares são diferentes em 

cada país, em cada cultura. Eu acredito que precisamos de comparações 

multiculturais e talvez hibridismos, mas não apenas importar/exportar práticas e 

experiências.” (LEMOS, 2013, p. 719) 

De acordo com o modelo do sistema de atividades proposto por Engeström 

(1999), o autor considera a atividade como sendo dirigida pelo sujeito, que possui 

uma carga histórico-cultural, que se constitui e é constituído por sua interação no 

trabalho, e por sua atividade direcionada ao objeto e para a atividade dos outros. As 

pesquisas do autor foram baseadas na proposta de que se pode encontrar novos 

                                                           
11 Disponível em: < http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/nov94/vol52/num03/The-
Lessons-of-Learning-Expeditions.aspx > Acesso em: 24/04/2017.  

http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/nov94/vol52/num03/The-Lessons-of-Learning-Expeditions.aspx
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/nov94/vol52/num03/The-Lessons-of-Learning-Expeditions.aspx
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conceitos a partir da criação de novos desafios e contextos, onde através da 

intervenção as pessoas possam, de alguma forma, evoluir para um novo nível ou 

zona de desenvolvimento em suas atividades.  

O gestor de uma organização terá que considerar que a cultura deste 

educando/colaborador irá também interferir nas suas decisões. 

Observa-se que, na prática, ainda existe um problema cultural, pois um dos 

grandes desafios da educação transformadora está na mobilização do corpo 

docente para internalizar e disseminar estes valores, em que o professor deve se 

colocar em uma posição de disponibilidade para esse diálogo, buscando aprender a 

aprender. Além da disponibilidade, o maior problema está na humildade deste 

professor, em reconhecer sua própria incapacidade de saber tudo. Conforme citado 

pelo pensador Albert Toffler, “o analfabeto do século XXI não será aquele que não 

consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e 

reaprender”. Assim, entende-se que o aprender é uma superação constante, uma 

busca incansável pelo conhecimento, pela inovação, desenvolvimento intelectual e a 

promoção do gênero humano. 

Na aprendizagem expansiva proposta por Engeström, aborda-se o processo 

em que os sujeitos constroem novos objetivos e conceitos para suas atividades 

coletivas. O aluno irá aprender aquilo que não existe e enriquecer aqueles conceitos 

previamente existentes. 

Para que o sujeito amplie a sua visão com relação ao objeto da atividade, ele 

precisará criar novas ferramentas e reconstruir os elementos que existem dentro 

daquele sistema de atividade, ou seja, o educador traz uma nova proposta de 

atividade em que seus educandos precisarão, através de discussões, apresentar 

uma nova abordagem sobre o que foi proposto dentro de suas realidades, contando 

com sua bagagem histórica e cultural. Para Engeström, o problema é visto como 

uma contradição a ser resolvida em uma atividade coletiva, portanto, não se faz uso 

apenas de novas ferramentas, mas de um novo objeto e de novas relações sociais.  

A eficácia do aprendizado do educando dependerá da forma como o 

educador passa o seu conhecimento, a forma como um conceito é introduzido no 

coletivo, a dinâmica do aprender irá fazer com que o conceito seja melhor 

compreendido.  
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2.4 DEFINIÇÃO DE SUSTENTABILIDADE PARA A PESQUISA 

Nos conceitos estudados anteriormente levou-se em consideração a 

importância da sustentabilidade no processo de aprendizagem. Por sustentabilidade, 

pode-se entender, segundo Barbieri (2011), que o conceito não envolve apenas o 

meio ambiente, mas também questões como a pobreza, população, saúde, 

segurança alimentar, democracia, direitos humanos e paz.   

Para Faria (2014), a sustentabilidade passou a ser conceituada segundo um 

paradigma tripolar, onde está inserida a preocupação com a economia, com o 

ambiente e também com a sociedade, não somente avaliando a questão ambiental. 

A sustentabilidade hoje deve levar em consideração um “modelo colaborador-

comunidade”, em que a grande preocupação de uma empresa deve estar além das 

riquezas geradas pelo negócio, mas também com o bem-estar econômico e social 

dos empregados e sua comunidade. Para o autor, “há uma distância equivalente à 

que separa a intenção do gesto” (FARIA, 2014, p. 4). Na teoria é muito bonito falar 

da questão social e ambiental e deixar de lado o viés financeiro de uma empresa, 

porém, para que o negócio tenha viabilidade, também deve gerar lucro e este ponto 

deve ser também abordado em sala de aula, levando os alunos a uma reflexão e 

formação de opinião própria com relação à sustentabilidade e sua abrangência.  

O DEDS entende que “o desenvolvimento sustentável deve ser uma realidade 

concreta para todos nós – indivíduos, organizações, governos – em todas as nossas 

decisões diárias e ações, de modo a deixarmos como legado um planeta sustentável 

e um mundo mais seguro” (UNESCO, 2005, p. 10). Por desenvolvimento sustentável 

entende-se aquele que promove a transformação equilibrada do planeta, das 

pessoas e da prosperidade, sempre em busca da paz mundial.12  

De acordo com o documento Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

(DEDS), a educação deve: 

- Ser interdisciplinar e holística: ensinar desenvolvimento sustentável de forma 

integrada em todo o currículo, não como disciplina à parte; 

- Visar a aquisição de valores: ensinar a compartilhar valores e princípios 

fundamentados no desenvolvimento sustentável;  

                                                           
12 Conceito construído pela turma de mestrado, 2015. 
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- Desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de encontrar solução para 

os problemas: ensinar a ter confiança ante os dilemas e desafios em relação ao 

desenvolvimento sustentável;  

- Recorrer à multiplicidade de métodos: ensinar a usar a palavra, a arte, arte 

dramática, debate, experiência, as diversas pedagogias para moldar os processos; 

- Estimular o processo participativo de tomada de decisão: fazer com que os 

alunos participem das decisões sobre como irão aprender;  

- Ser aplicável: integrar as experiências de aprendizagem na vida pessoal e 

profissional cotidiana; 

- Estar estreitamente relacionado com a vida local: abordar tanto os 

problemas locais quanto os globais, usando a(s) linguagem(s) mais comumente 

usada(s) pelos alunos. 

Prega-se na atualidade a busca por uma educação que auxilie e promova 

mudanças positivas na vida dos cidadãos e consequentemente na sociedade em 

que eles vivem. O desafio da educação está em mudar a visão dos gestores com 

relação à sustentabilidade e fazer com que percebam o valor na educação, essa que 

promove o desenvolvimento deles enquanto sujeitos e de toda a sociedade também.  

2.5 ANÁLISE TEÓRICA DOS AUTORES 

Ao iniciar a pesquisa sobre a proposta de educação transformadora,  buscou-

se um tema inovador para discussão.  

As literaturas revisadas trazem os seguintes aspectos estudados na pesquisa: 

a reflexão crítica de uma dada realidade irá permitir ao aluno que veja a situação sob 

uma diferente perspectiva e abra a sua mente para seu crescimento; a mudança, 

segundo os autores, deve ocorrer ao nível do indivíduo, onde a educação 

transformadora seja a questionadora desta realidade e traga maior maturidade 

acadêmica aos seus alunos para que percebam a dada realidade de maneira mais 

crítica tendo assim maior atitude para que as mudanças efetivamente aconteçam.  

A proposta final é que, após este aluno passar por um processo de educação 

transformadora, saia desta experiência com uma visão ampliada, uma visão que 

possa estimular o desenvolvimento de uma sociedade mais preocupada com as 

questões que envolvem a sustentabilidade. O aluno deve se perceber inserido neste 

meio e estar ciente de que suas decisões podem melhorar ou piorar seu meio social. 
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Com relação aos autores, Paulo Freire tem uma visão mais regionalista e 

prática com relação à educação. Freire acredita que é na prática que será aplicada a 

teoria vista em sala de aula e somente ali poderão começar as mudanças em 

determinada realidade. O autor leva em consideração a bagagem histórica e cultural 

de cada indivíduo e a sua contribuição em sala de aula. A aula deixa de ser algo 

fechado e passa a contar com a participação ativa de todos na construção de um 

novo conhecimento. Para que este tipo de ensino seja possível, devemos ter em 

sala de aula professores abertos ao novo, ao diálogo, e não educadores que inibem 

a participação ativa dos alunos e não respeitam opiniões diferentes das suas. A 

humildade deve ser peça-chave nesta questão, professores e alunos abertos a 

novas ideias.  

Jacques Delors, em contrapartida, nos traz uma abordagem holística, com 

uma visão do todo, ou seja, do mundo e da forma como todos nós iremos nos 

comportar para conseguir atender as demandas da globalização e das mudanças 

pelas quais passa o mundo diariamente. Possui uma visão mais eletista da 

educação- Para o autor, será por meio da coletividade que iremos mudar o mundo 

em que vivemos hoje. Delors acredita que, com uma educação diferenciada, a 

educação transformadora, conseguiremos mudar os pressupostos dos indivíduos e 

todos contribuirão para a mudança do mundo em que vivemos hoje.  

Enfim, Engeström, com uma visão metódica com relação à educação, pensa 

muito nos processos de aprendizagem e na forma como o aluno irá aprender algo 

novo a partir da experiência dele hoje e também da sua bagagem histórico-cultural. 

O autor pensa em como o objeto será avaliado, usando os artefatos para mudar a 

realidade apreendida. Ou seja, como iremos criar um novo conceito de educação 

transformadora usando as literaturas de hoje e as possibilidades atuais que a 

escolas nos oferecem? Como nossos atuais educandos e educadores podem 

contribuir para a mudança da educação que temos hoje é a grande questão.   

Todos os autores pregam que devemos ter alunos críticos e que se 

posicionem perante os desafios do mundo. O educando deve ser capaz de 

relacionar o conteúdo visto em sala de aula a seus conhecimentos prévios, 

provindos de sua bagagem histórica e cultural; este novo conhecimento irá 

completar aquilo que o educando já tem, irá ultrapassar a sua vivência, ampliando a 

sua visão com relação ao todo. Este novo educando deve questionar o que está 
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sendo apresentado e instigar este educador a buscar conhecimentos inovadores em 

sua metodologia de ensino.  
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3 METODOLOGIA  

O presente capitulo descreverá os procedimentos metodológicos que 

nortearão a pesquisa, ou seja, qual a metodologia utilizada na construção do 

trabalho. Portanto, abrange a classificação da pesquisa e dos métodos, o conjunto 

de instrumentos para coleta de dados, a população e amostra da pesquisa e os 

procedimentos para sistematização e análise dos resultados.  

Os participantes dessa pesquisa foram divididos em dois grupos: os 

respondentes, aqueles que responderam o questionário recebido por e-mail, e os 

entrevistados, aqueles que participaram das entrevistas por telefone.  

Com relação ao objeto de estudo, o Instituto Superior de Administração e 

Economia do Mercosul – ISAE, nasceu com a missão de formar lideranças 

globalmente responsáveis, com a visão de posicionar o ISAE como uma escola de 

Negócios modelo em educação transformadora, soluções inovadoras e resultados 

sustentáveis. 

Alinhadas à visão do ISAE, as perguntas realizadas tiveram como objetivo 

compreender se o aluno percebia em suas aulas o modelo de educação 

transformadora proposto pela Instituição. 

A avaliação da percepção dos alunos com relação à proposta de educação 

transformadora ofertada pelo ISAE iniciou-se de maneira qualitativa, por meio de 

entrevistas semiestruturadas com o propósito de aprofundar o conhecimento no 

tema. A partir das entrevistas, em que foram apontados os critérios que balizaram a 

elaboração das questões, estas foram posteriormente avaliadas de maneira 

quantitativa através do questionário Likert. O objetivo era entender o que estes 

alunos percebiam de diferencial e a partir de então montar o questionário Likert, 

utilizando o feedback para maior abrangência da pesquisa.  

A população da pesquisa compreendeu todos os alunos que realizaram ou 

estão realizando os cursos in company desenvolvidos pelo ISAE, sendo um total de 

668 alunos. Durante as ligações, pôde-se observar que muitos alunos desistiram do 

curso por terem sido desligados das empresas onde atuavam ou por 

impossibilidades pessoais.  

A entrevista semiestruturada contou com a participação de 14 alunos, 

escolhidos aleatoriamente, dentre as 17 turmas, e a conversa foi realizada por meio 
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de telefonemas em horários previamente agendados, tendo uma duração máxima de 

10 minutos. Todas as conversas foram gravadas para posterior análise.  

Os alunos que responderam à pesquisa se demonstraram solícitos em 

auxiliar.  

Para a avaliação quantitativa da pesquisa foram avaliadas novamente as 17 

turmas que estavam em andamento ou concluídas; todas as turmas participaram da 

pesquisa quantitativa, tendo um mínimo de 3 respostas por turma, com um total de 

186 alunos respondentes.  

Um grande número de pesquisadores recomenda o pré-teste do questionário, 

antes de ser efetivamente aplicado a sua população, a fim de que possa ser feita a 

verificação e validação do instrumento de pesquisa (WILLIAMS, 2004; SILVERMAN, 

2009). Portanto, o pré-teste do questionário foi previamente enviado para uma 

pequena amostra (25 alunos), selecionados aleatoriamente dentre as turmas. 

Abaixo serão abordados individualmente os temas que envolveram as 

questões, em que entrevista qualitativa e quantitativa se misturam para melhor 

compreensão do todo.  

A tabela a seguir irá explorar os resultados obtidos em cada uma das 

perguntas, podendo desta forma se observar que ocorreu uma distribuição normal 

em todas elas, o que, segundo Dancey (2007, p. 95), indica que os “dados 

analisados são distribuídos normalmente”. É um reflexo de que o número de 

respondentes está coerente e suficiente para que a pesquisa ocorra de maneira 

adequada.  
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As análises dos resultados da pesquisa serão apresentadas em tópicos que 

abordarão os temas de maior relevância levantados nas questões e serão 

apresentados na seguinte divisão: Competências Profissionais, Vida em Sociedade, 

Competências Interpessoais, Utilidade Prática do Conhecimento e Educação 

Transformadora. 

3.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

 

A proposta da pesquisa surgiu diante da curiosidade e necessidade de 

entender um problema prático, a educação transformadora proposta pela IES 

estudada. Para Booth (2000), um problema de pesquisa tem sua origem na mente 

do pesquisador, proveniente de um “conhecimento incompleto ou uma compreensão 

falha” de um tema (BOOTH, 2000, p. 66).  

A pergunta de pesquisa é: de que maneira a proposta de educação 

transformadora que orienta a concepção pedagógica do Instituto Superior 

Administração e Economia do Mercosul – ISAE, em seus Programas de Pós-
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Graduação lato sensu, tem sido percebida como elemento constitutivo de práticas 

profissionais transformadoras, por parte dos pós-graduandos?. 

 

3.2 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA  

 

Para Reto & Nunes (1999), o trabalho cientifico é um ciclo onde teoria e 

realidade e dedução e indução estão integrados e classificam a pesquisa sob duas 

dimensões: quanto ao objetivo e quanto ao método.  

Classificando a presente pesquisa quanto ao objetivo, será uma investigação 

com o propósito de avaliar a proposta de educação transformadora da IES com o 

intuito de entender se os alunos realmente percebem este valor e de que forma.  

Quanto ao método, será um estudo de caso descritivo, o que “implica uma 

recolha de dados com o objetivo de caracterizar, por vezes, de forma quantitativa, 

um determinado objeto de investigação” (RETO & NUNES, 1999, p. 29). 

O estudo de caso, segundo Yin (2010), é recomendado para explicar 

situações do presente e descrever, de maneira ampla e minuciosa, fenômenos 

sociais complexos e contemporâneos.  

O método descritivo, para Reto & Nunes (1999), visa recolher informações 

sobre determinado objeto para uma posterior análise através de outros métodos.   

A proposta da atual pesquisa será a de compreender a perspectiva de 

educação transformadora por parte da IES e dos alunos que já passaram ou passam 

pelos programas, para posteriormente entender a efetividade e congruência nas 

expectativas.  

Morin (2010) indica a necessidade da ampliação da pesquisa de âmbito 

qualitativo, visando compreender, em maior profundidade, os fenômenos humano e 

social. Atendendo a esta proposta, o presente trabalho consiste em uma pesquisa 

mista, onde serão avaliadas as percepções individuais com um conjunto de alunos e 

ex-alunos, por meio de entrevistas, com a finalidade de fazer um levantamento das 

percepções; em seguida, as percepções serão sistematizadas e classificadas em 

categorias de análise; posteriormente, tais percepções serão organizadas em frases 

afirmativas; finalmente, para validação dos resultados encontrados nas entrevistas, 

será aplicado aos alunos e ex-alunos, em uma amostra estatisticamente confiável, 

um questionário elaborado segundo a Escala Likert. 



 49 

3.3 DELIMITAÇÃO E DESIGN DA PESQUISA 

3.3.1 Caracterização do local de estudo 

 

A empresa escolhida para o estudo de caso foi o ISAE, com sua sede 

localizada na região de Curitiba e com filial/subsede em Londrina, Paraná.  

 

3.3.2 Delineamento e Etapas da Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada segundo as etapas e procedimentos que serão 

expostos abaixo:  

i. Revisão Bibliográfica: esta etapa contemplou a leitura de diversos 

materiais que abordavam o tema da pesquisa e que contribuíram para 

a elaboração do referencial teórico, dos questionários e também para a 

análise dos resultados. Nesta etapa foram consultadas diferentes 

fontes de dados, como: livros, teses, artigos, materiais e documentos 

disponíveis na internet, periódicos e teses.  

ii. Elaboração e validação das perguntas utilizadas na entrevista 

semiestruturada com base nos pressupostos dos autores estudados. 

iii. Elaboração e validação do questionário que teve como base as 

entrevistas para a formulação dos dados quantitativos da pesquisa.  

iv. Análise dos resultados confrontando as entrevistas e o questionário e 

avaliando a congruência à pergunta de pesquisa.  

v. Elaboração da conclusão da pesquisa.  

 

3.3.3 Procedimentos de Coleta de Dados 

Para inicialmente avaliar as percepções individuais foram realizadas 14 

entrevistas semiestruturadas que possibilitaram uma melhor compreensão da 

posição e perspectivas dos entrevistados e do entendimento do seu ponto de vista 

com relação ao tema apresentado. Segundo McClelland, um bom questionário é 
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aquele em que o entrevistado consegue perceber a importância do que está sendo 

perguntado.  

Para Merrian (2009), a entrevista é uma forma de coleta de dados que 

possibilita uma busca mais especifica dentro do problema de pesquisa; segundo a 

autora, a entrevista é necessária quando nós não conseguimos observar o 

comportamento, sentimentos ou a forma como a pessoa interpreta o mundo em sua 

volta.  

Para ela, usar uma entrevista altamente estruturada em uma pesquisa 

qualitativa é negativo, pois o pesquisador está preso a um rigoroso questionário, 

com questões pré-determinadas, podendo desta forma não ter acesso à real 

perspectiva dos participantes e, consequentemente, ao entendimento deste 

respondente com relação a seus paradigmas.  

Merrian (2009) diz que perguntas estruturadas pressupõem que os 

respondentes dividem um mesmo vocabulário com o entrevistador, e sugere 

questões as mais abertas que for possível.  

Optou-se então por realizar entrevista semiestruturada, pois permitiu ao aluno 

mais espaço para falar e para o entrevistador a possibilidade de explorar o que o 

respondente falou. Para Merrian (2009), uma entrevista semiestruturada é aquela 

onde existe um guia mais ou menos estruturado com as perguntas, que neste caso 

são flexíveis e podem ser adaptadas ao momento e sem uma ordem pré-

determinada. O guia de perguntas deu um norte à conversa, porém não existiu uma 

rigidez a ser seguida. Apesar da flexibilidade do questionário, existe um objetivo a 

ser respondido que foi respeitado durante todas as entrevistas. “Este formato 

permite ao pesquisador responder da melhor forma às situações do momento, à 

visão de mundo do respondente e às novas ideias relacionadas ao tema abordado” 

(Merrian, 2009, p. 90).  

Para uma melhor percepção com relação à realidade deste aluno ou ex-aluno, 

foram realizadas as entrevistas utilizando as perguntas do Anexo B, deixando ao 

final o espaço aberto para que o entrevistado tivesse uma opinião livre sobre o tema. 

Esta última pergunta aberta contribuiu e deu pistas de possíveis melhorias para a 

IES pesquisada.   
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QUESTIONÁRIO - MÉTODO DE ENTREVISTA LIKERT 

Para poder mensurar a realidade sobre um determinado objeto de estudo, 

faz-se necessário o uso de instrumentos adequados que auxiliem e correspondam 

efetivamente ao que se deseja medir, trazendo como resultado uma maior 

confiabilidade nas respostas.  

Segundo Vieira (2013), para estas medições são utilizadas por parte dos 

pesquisadores escalas de mensuração multi-item, que pedem um certo cuidado para 

que se tenha resultados satisfatórios, confiáveis e que também permitam conclusões 

apropriadas. Collings (2006) destaca que muitos autores argumentam sobre a falta 

de atenção a determinados aspectos ao desenhar um questionário Likert, 

principalmente quanto à validade das alternativas de resposta.  

Para Babbie (2006), o questionário Likert tem uma metodologia cujo formato 

pode ser utilizado para determinar a relação da intensidade de diferentes itens, que, 

neste caso, será a de avaliar a percepção deste aluno ou ex-aluno com relação à 

proposta de educação transformadora da IES, se é perceptível e de que forma o é.  

Foram definidas 10 afirmações para que o aluno ou ex-aluno respondesse 

dentro de uma escala de 5 pontos se: concorda fortemente, concorda, neutro ou 

indiferente, não concorda ou desaprova fortemente.   

Dentro desta escala proposta, o respondente marcou somente os pontos fixos 

estipulados na linha, em um sistema de cinco categorias de resposta (pontos) que 

iam de “concorda fortemente” a “desaprova fortemente”, tendo um ponto neutro no 

meio da escala (VIEIRA, 2013). 

“Uma das decisões chave na construção do questionário, especialmente no 

caso de questionários tipo Likert, recai sobre o número de categorias empregadas 

na escala de respostas.“ (VIEIRA, 2013, p. 2). Cummins (2000) relata que a escala 

pode variar de 5 a 7 pontos e dificilmente irá explorar a capacidade discriminativa 

das pessoas.  

Um número maior de dados poderá aumentar a base de dados fornecida 

pelos respondentes, enriquecendo os resultados obtidos, porém Vieira (2013) cita 

outros autores em sua pesquisa, que aprofundaram o uso de escalas diferentes da 

de cinco pontos, entre eles “Jenkins e Taber (1977) e Lissitz e Green (1975), que 

concluíram, por meio de simulações, que escalas de cinco pontos são suficientes, 
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visto que não foi observado um ganho de confiabilidade em escalas com mais de 

cinco itens” (VIEIRA, 2013, p. 5). 

Cummins e Gullone (2000) levantam a questão de ancorar a escala com 

palavras nas extremidades, como extremamente satisfeito e extremamente 

insatisfeito, destacando utilizar uma categoria central, como o ponto neutro, 

deixando os respondentes mais confortáveis para responder, conforme defendido 

por Collings (2006). 

Coelho e Esteves (2007) ressaltam que o grau de conhecimento sobre o tema 

questionado poderá ou não interferir na capacidade de os entrevistados distinguirem 

entre escalas com diferentes números de itens.  

Outro ponto negativo levantado pelo autor em sua pesquisa, além do 

conhecimento prévio, está no número de categorias utilizadas, pois o questionário 

pode se tornar cansativo, quando possuir muitas categorias, e ter a sua 

confiabilidade diminuída quando possuir poucas categorias.  

Para McClelland (1976, p. 96), “os números da escala Likert não abrangem 

todas as propriedades de números aritméticos e, assim, é perigoso utilizar métodos 

aritméticos para analisá-los”. Ele propõe em sua pesquisa uma tabulação 

diferenciada para que os resultados sejam avaliados, o que possibilita uma maior 

comunicação dos resultados obtidos, refletindo a efetiva opinião do respondente. 

Porém, quanto maior o questionário, mais complexa será a sua avaliação.  

Quanto mais experiente e habituado ao tipo de questionário for o público de 

respondentes, melhor será a qualidade da resposta em torno do assunto estudado, o 

que resultará em melhores testes das hipóteses, tanto na teoria quanto na prática, 

conforme citado por Vieira (2013).  

Babbie (2006) nos traz que o questionário Likert é hoje amplamente utilizado 

nas pesquisas contemporâneas, devido à praticidade do seu uso.  

Apesar de todos os pontos positivos e negativos referentes ao uso da escala 

Likert, ela é uma metodologia que certamente atenderá à proposta pesquisada. 

Após definidos os procedimentos para coleta dos dados, a pesquisa com os 

alunos dos cursos in company do ISAE teve início. A primeira etapa foi a entrevista 

semiestruturada com base em perguntas previamente formuladas, tendo como 

referencial teórico o pensamento dos autores utilizados na pesquisa.  Após a 

compreensão sobre o tema abordado na entrevista, as respostas foram base para a 

formulação dos dados quantitativos da pesquisa por meio do questionário e 
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analisados por meio de análise descritiva (frequência) e pela comparação de médias 

(Teste T e Anova).  

A população da pesquisa foram todos os alunos inscritos nas Pós-

Graduações in company, somando um total de 668 alunos. Buscou-se uma amostra 

mínima de 180 alunos, pois, segundo Santos (2017), o cálculo amostral é feito 

seguindo a seguinte fórmula:  

Fórmula de cálculo 

Esta calculadora on-line utiliza a seguinte fórmula: 

 

Onde: 
n - amostra calculada 
N - população 
Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança 
p - verdadeira probabilidade do evento 
e - erro amostral 

 

Por amostra entende-se um subconjunto da população que efetivamente 

iremos investigar. Para o cálculo amostral utilizaram-se os seguintes parâmetros: 

para 668 alunos, uma margem de erro de 5%, com nível de confiança de 95%, 

considerando que se trata de uma população homogênea, onde o percentual 

máximo foi de 80%.  

Através do cálculo, obteve-se uma amostragem no questionário com 186 

respondentes. A amostragem da pesquisa, portanto, é representativa para o total da 

população, conforme o cálculo amostral.  

A amostra da pesquisa foi distribuída da seguinte maneira: por idade, por 

sexo e por curso.  

A análise dos dados obtidos no questionário foi realizada por meio de um 

software de análise estatística de dados, que trouxe as seguintes informações, que 

serão apresentadas de maneira sumarizada abaixo. 

Com relação à idade dos 186 respondentes, o maior grupo de respostas está 

entre o grupo de 30 a 40 anos de idade, representando 43% de todas as respostas, 
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possível reflexo de um grupo que está na sua maior fase de desenvolvimento 

profissional. O segundo maior grupo de respondentes está entre 20 e 30 anos, 

representando 28,5% dos respondentes. O menor grupo de respondentes foi 

daqueles com 51 anos de idade ou mais.  

 

 

Com relação ao sexo, o maior percentual de respondentes foi do sexo 

masculino, representados por 70,4% dos pesquisados, enquanto apenas 29,6% 

foram as mulheres.  

 

Finalmente, com relação ao curso, a população da pesquisa são 17 turmas, 

que estão subdivididas em sete diferentes cursos, sendo eles os seguintes: Pós-

Graduação em Gestão de Negócios, Pós-Graduação em Gerenciamento de 

Projetos, Pós-Graduação em Gestão Estratégica do Agronegócio, Pós-Graduação 

em Gestão da Saúde Odontológica, Pós-Graduação em Logística Empresarial, Pós-

Graduação em Gestão Estratégica de Pessoas e Pós-Graduação em Gestão do 

Planejamento Tributário. Tivemos um mínimo de três respondentes por turma.  

Um código numérico foi utilizado para a variável Pós-Graduação, onde as 

turmas foram representadas por números de 1 a 17, conforme pode ser observado 

na tabela abaixo:  

 

Número Curso Realizado  

1 PÓS GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS IN COMPANY 

COOPERATIVA SESCOOP - CASTRO (2/15) 
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2 PÓS GERENCIAMENTO DE PROJETOS IN COMPANY 

COOPERATIVA SESCOOP - CURITIBA (1/15) 

3 PÓS GERENCIAMENTO DE PROJETOS IN COMPANY 

COOPERATIVA SESCOOP - PALOTINA (2/15) 

4 PÓS GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS IN COMPANY COOP 

SICOOB – FRANCISCO BELTRÃO (FB 1/16) 

5 PÓS GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS IN COMPANY 

COOPERTIVA SESCOOP - CURITIBA (1/15) 

6 PÓS GERENCIAMENTO DE PROJETOS IN COMPANY 

COOPERATIVA SESCOOP - CURITIBA (1/15) 

7 PÓS GESTÃO ESTRATÉGICA DO AGRONEGÓCIO COOPERATIVA 

AGRÁRIA – ENTRE RIOS (1/17) 

8 PÓS GESTÃO NEGÓCIOS IN COMPANY COOPERATIVA SESCOOP - 

LONDRINA (LD 1/16) 

9 PÓS GESTÃO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO COOPERATIVAS IN 

COMPANY COOPERATIVA SESCOOP - CASCAVEL (1/15) 

10 PÓS GESTÃO ESTRATÉGICA DO AGRONEGÓCIO IN COMPANY 

COOPERATIVA COAMO – CAMPO MOURÃO (CM 1/15) 

11 PÓS GESTÃO SAUDE ODONTOLÓGICA IN COMPANY 

COOPERATIVA DENTALUNI - CURITIBA (1/15) 

12 PÓS GESTÃO DE NEGÓCIOS IN COMPANY COOPERATIVA 

COPACOL - CAFELANDIA (CF 1/15) 

13 PÓS GESTÃO ESTRATÉGICA DO AGRONEGÓCIO IN COMPANY 

BATAVO - CARAMBEI (CR 1/14) 

14 PÓS EM LOGÍSTICA EMPRESARIAL IN COMPANY COTRIGUAÇU - 

CASCAVEL (CAS 1/14) 

15 PÓS GESTÃO ESTRATÉGICA DO AGRONEGÓCIO IN COMPANY 

COOPERTRADIÇÃO – PATO BRANCO (1/16) 

16 PÓS GESTÃO DE NEGÓCIOS IN COMPANY COASUL – SÃO JOÃO 

(SJ 1/14) 

17 PÓS GESTÃO DE NEGÓCIOS IN COMPANY COOPERATIVA 

COPAGRA – NOVA LONDRINA (NL 1/15) 
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Abaixo, de maneira sumarizada, a tabela com as informações dos cursos e 

seus respondentes ao questionário.  

Curso 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
válida 

Porcentagem 
acumulativa 

 

PÓS GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS IN COMPANY 
COOPERATIVA SESCOOP - CASTRO (2/15) 

13 7,0 7,0 7,0 

PÓS GERENCIAMENTO DE PROJETOS IN COMPANY COOPERATIVA 
SESCOOP - CURITIBA (1/15) 

8 4,3 4,3 11,3 

PÓS GERENCIAMENTO DE PROJETOS IN COMPANY COOPERATIVA 
SESCOOP - PALOTINA (2/15) 

5 2,7 2,7 14,0 

PÓS GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS IN COMPANY COOP 
SICOOB – FRANCISCO BELTRÃO (FB 1/16) 

5 2,7 2,7 16,7 

PÓS GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS IN COMPANY 
COOPERTIVA SESCOOP - CURITIBA (1/15) 

3 1,6 1,6 18,3 

PÓS GERENCIAMENTO DE PROJETOS IN COMPANY COOPERATIVA 
SESCOOP - CURITIBA (1/15) 

11 5,9 5,9 24,2 

PÓS GESTÃO ESTRATÉGICA DO AGRONEGÓCIO COOPERATIVA 
AGRÁRIA – ENTRE RIOS (1/17) 

4 2,2 2,2 26,3 

PÓS GESTÃO NEGÓCIOS IN COMPANY COOPERATIVA SESCOOP - 
LONDRINA (LD 1/16) 

11 5,9 5,9 32,3 

PÓS GESTÃO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO COOPERATIVAS IN 
COMPANY COOPERATIVA SESCOOP - CASCAVEL (1/15) 

3 1,6 1,6 33,9 

PÓS GESTÃO ESTRATÉGICA DO AGRONEGÓCIO IN COMPANY 
COOPERATIVA COAMO – CAMPO MOURÃO (CM 1/15) 

26 14,0 14,0 47,8 

PÓS GESTÃO SAUDE ODONTOLÓGICA IN COMPANY 
COOPERATIVA DENTALUNI - CURITIBA (1/15) 

9 4,8 4,8 52,7 

PÓS GESTÃO DE NEGÓCIOS IN COMPANY COOPERATIVA 
COPACOL - CAFELANDIA (CF 1/15) 

17 9,1 9,1 61,8 

PÓS GESTÃO ESTRATÉGICA DO AGRONEGÓCIO IN COMPANY 
BATAVO - CARAMBEI (CR 1/14) 

12 6,5 6,5 68,3 

PÓS EM LOGÍSTICA EMPRESARIAL IN COMPANY COTRIGUAÇU - 
CASCAVEL (CAS 1/14) 

17 9,1 9,1 77,4 

PÓS GESTÃO ESTRATÉGICA DO AGRONEGÓCIO IN COMPANY 
COOPERTRADIÇÃO – PATO BRANCO (1/16) 

16 8,6 8,6 86,0 

PÓS GESTÃO DE NEGÓCIOS IN COMPANY COASUL – SÃO JOÃO 
(SJ 1/14) 

18 9,7 9,7 95,7 

PÓS GESTÃO DE NEGÓCIOS IN COMPANY COOPERATIVA 
COPAGRA – NOVA LONDRINA (NL 1/15) 

8 4,3 4,3 100,0 

Total 186 100,0 100,0  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

A organização estudada é uma Instituição de Ensino Superior, localizada na 

região central de Curitiba, com filial em Londrina, denominada Instituto Superior de 

Administração e Economia do Mercosul (ISAE), que foi inaugurada em 1996 como 

uma conveniada da Fundação Getúlio Vargas (FGV).  

Segundo Arruda (2012, p. 111), uma escola de Negócios é “aquela instituição 

de ensino de nível superior e de pós-graduação focada no desenvolvimento e 

capacitação de gestores e líderes que irão atuar em organizações ou empresas do 

setor público e privado”.  

A Instituição tem como objetivo buscar, de maneira inovadora e intersetorial, 

sensibilizar e auxiliar o mercado quanto às práticas responsáveis que gerem o 

desenvolvimento social, empresarial e econômico. O Instituto, segundo informações 

disponíveis em seu site, propõe oferecer um olhar inovador sobre os modelos de 

gestão empresarial, transformando seus alunos em líderes globalmente 

responsáveis, atentos às questões da sustentabilidade corporativa e ética nas 

relações.  

Em sinergia ao 5º pilar de aprendizagem da UNESCO, “aprender a se 

transformar e a transformar a sociedade”, a IES estudada reescreveu sua missão, 

visão e valores, para que estejam alinhados à proposta de educação 

transformadora. Seguem abaixo a missão, visão e valores da IES.   

Tem como missão:  

 Ser protagonista do desenvolvimento sustentável, inspirando 

lideranças globalmente responsáveis por meio de uma educação 

transformadora. 

Tem como visão:  

 Posicionar o ISAE como uma escola de negócios referência em 

educação transformadora, soluções inovadoras e resultados 

sustentáveis. 

Tem como seus valores:  

 Governança, Inovação, Sustentabilidade, Ética, Liderança e 

Empreendedorismo.  
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O ISAE oferece cursos de Pós-Graduação lato sensu, um Mestrado 

Profissional em Governança e Sustentabilidade, um curso de graduação tecnológica 

e outras modalidades de cursos oferecidos In company além de cursos de curta e 

média duração, denominados GBA – Global Business Administration. Todos os 

cursos, segundo o ISAE, estão alinhados à sua proposta de educação 

transformadora e com o propósito de desenvolver lideranças globalmente 

responsáveis. Os cursos têm como objetivo trazer de maneira dinâmica, integrando 

a sustentabilidade como parte da gestão do negócio, conhecimentos pontuais em 

diversas áreas de gestão, sendo estes profissionais graduados ou não, e que 

contribuam para o desenvolvimento sustentável da empresa e competências cidadãs 

entre seus stakeholders.  

Para que os alunos da IES adquiram a visão e o entendimento de educação 

transformadora, nos cursos de média duração, com duração aproximada de seis 

meses, os mesmos participam do Seminário de Contextualização, onde lhes são 

apresentadas a IES e sua posição com relação à sustentabilidade, no âmbito 

econômico, social e ambiental.  

Os temas discutidos nesses cursos permeiam as diretrizes do PRME 

(Princípios para uma Educação Executiva Responsável) e os conceitos norteadores 

de interesse do Instituto que contemplam: inovação, governança, sustentabilidade, 

ética, liderança e empreendedorismo, temas todos abordados de maneira 

transversal ao currículo dos programas, o que segundo a IES, contribuirá para a 

formação de líderes globalmente responsáveis.  

O ISAE é hoje signatário do Pacto Global, um movimento da Organização das 

Nações Unidas (ONU) e do PRME (Princípios para uma Educação Executiva 

Responsável) e promove a capacitação, desenvolvimento e atualização de 

executivos norteada por princípios difundidos globalmente.  

Ainda alinhado à proposta de educação transformadora, o ISAE oferece a 

possibilidade de participar de um modelo educacional hibrido, denominado 

Perspectivação. Este modelo educacional compõe-se de um conjunto de atividades 

que aliam a teoria e a prática e que vão além dos limites das salas de aula. A IES 

acredita que esta educação transversal irá conduzir este aluno na formação de 

novas competências decorrentes da construção individual e coletiva do 

conhecimento. Para Arruda (2012), o perfil das novas lideranças é fundado nos 

quatro pilares da educação propostos por Jacques Delors: a aprendizagem do ser, 
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do conviver, do conhecer e do fazer. Através do Perspectivação, alunos de 

diferentes cursos irão interagir e criar redes de aprendizagem.  

Alinhado à proposta de Freire, o Perspectivação sugere que através de 

atividades práticas o aluno terá uma melhor compreensão da teoria vista em sala de 

aula, onde o professor é apenas um mediador das discussões, estimulando desta 

forma a participação ativa e crítica do aluno.  

Para uma melhor compreensão da posição do ISAE perante a proposta de 

educação transformadora, foram realizadas entrevistas presenciais, com o 

Presidente e Diretor Acadêmico da IES, que também serviram de base para montar 

o questionário utilizado na pesquisa. Optou-se por conversar apenas com o 

Presidente e Diretor Acadêmico, pois segundo a IES, são os responsáveis pela 

criação da proposta de educação transformadora utilizado na Instituição.  

Para Arruda (2012), existe um consenso de que a educação tem uma 

importante função social, muito maior do que apenas o desenvolvimento profissional, 

pois ela objetiva trazer uma consciência social. Arruda afirma que, apesar da 

existência de diversas abordagens sobre educação, ela pode ser vista como um 

processo de criação cultural, que possibilita a aquisição de conhecimento, 

desenvolvimento de habilidades e atitudes, além da obtenção de novas 

competências técnicas e profissionais. 

A IES acredita que este educando será protagonista de seu aprendizado e 

estará em uma constante busca em si mesmo. Concepção esta que condiz com 

Freire (2010), quando diz que “o homem deve ser sujeito de sua própria educação. 

Não pode ser objeto dela”. 

Segundo o Diretor Acadêmico, o Professor Doutor Antônio Raimundo, a 

educação transformadora é aquela que promove ou interfere no desenvolvimento 

humano.  

“A educação está presente em todos os lugares e em todos os momentos da 

vida dos indivíduos, pois sempre há uma oportunidade para aprender novos 

saberes, seja no ambiente escolar, familiar, de trabalho, seja na convivência com 

outras pessoas ou experimentando novas situações de vida” (ARRUDA, 2012, p. 

21), sendo esse posicionamento concordante ao de Vianna (2006), em que o 

“processo educacional não reside apenas na escola, pois ela não é a única 

responsável pela educação”. 
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Para Delors (2014), deve-se levar em consideração não só os ensinamentos 

teóricos, mas também os ensinamentos da experiência e as aquisições herdadas do 

passado, para que as mudanças estejam impregnadas neste novo espirito. 

A IES defende a concepção de que a educação transformadora é aquela 

capaz de libertar as pessoas pela educação e promover desta forma o 

desenvolvimento moral, conforme proposto por Freire. 

Segundo Arruda (2016), este processo de aprendizagem demanda tempo, 

sendo que grande parte dele é vivida fora dos portões das escolas, estando neste 

ponto o desafio de provocar o aluno para que o ambiente de aprendizagem seja 

expandido e ele continue a buscar pelo conhecimento sem necessitar de um 

interventor ou de recompensas, como avaliações formais ou notas. 

A Instituição diz acreditar na transição do aluno, que partirá de uma atitude 

passiva para outra de protagonista de seu aprendizado, enquanto o professor 

assume a posição de articulador, sendo o responsável pelo estimulo e articulação 

em sala de aula, instigando constantemente este aluno.  Esta proposta pretende 

fazer frente aos desafios da contemporaneidade, com o propósito de formar alunos 

críticos, em que a educação “surge como um trunfo indispensável à humanidade na 

sua construção dos ideais, da paz, da liberdade e da justiça social” (Delors, 2014, p.  

11) 

A IES acredita na condição de este aluno usar o conhecimento teórico 

adquirido e transformá-lo em atitude na sua vida prática, o que consequentemente 

auxiliará na geração do conhecimento e promoverá a evolução humana e a 

transformação da sociedade. Coerente com este conceito, Cassandre (2013), 

trazendo como referência o trabalho de Vygotsky, considera a premissa de que a 

criação e o uso de estímulos auxiliares ou até mesmo artificiais, como por exemplo a 

problematização proposta pela IES aos seus alunos, garantirá a criação de uma 

situação inédita, o que pode ser uma visão diferenciada perante um problema 

organizacional, sendo que, diante da criação de situações existenciais (cases), estas 

reações serão alteradas pela intervenção humana ativa.  

Como medir então a eficácia desta educação dita transformadora? Será que o 

educando percebe esta proposta diferenciada ofertada pela IES? O aluno se 

percebe como protagonista de seu aprendizado? Existe uma congruência entre 

discurso e prática? Perguntas essas que serão respondidas ao longo do trabalho 

pelos alunos da IES.  
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A Instituição diz ter uma proposta baseada em valores e estar alinhada à 

concepção de Delors (2014), que diz não existir a necessidade de acrescentar novas 

disciplinas à grade curricular já sobrecarregada, mas reorganizar o ensino para que 

a Sustentabilidade ocorra de forma transversal e natural dentro dos programas 

ofertados. Estes valores/princípios deverão, segundo a IES, consolidar as teorias da 

educação transformadora e deverão se transformar em práticas pedagógicas que 

serão aplicadas aos cursos de Pós-Gradução lato sensu. 

As bases do projeto pedagógico da IES estão descritas em sete valores que 

correspondem a sua visão de educação transformadora:  

1. Ensino para o aprendizado: o reaprender para ensinar e gerar 

competências; se o aprender irá gerar a autonomia intelectual, conforme proposto 

por Freire, e como este aluno vivenciará em sala de aula o aprendizado 

diferenciado.   

2. “Desescolarização” e “professoralização”: o aprendizado é algo 

contínuo e acontece também fora das escolas;  

3. Aluno protagonista; 

4. Professor articulador; 

5. Hibridismo (EAD + Portal: presencial + não presencial)  

6. Aplicabilidade (estudo de caso).  

7. Mensuração de resultados (ROI): dar-se-á em três níveis:  

- Educando: com o objetivo de entender se este aluno absorveu o conteúdo 

que foi dialogado.  

- Gestor: para entender se o conhecimento está sendo aplicado em seu dia a 

dia.  

- Empresa: para entender se aquele conhecimento se transformou em prática e 

quais soluções podem ser provenientes deste estudo.  

A proposta pedagógica, segundo o Professor Doutor Antônio Raimundo, é 

inspirada em Paulo Freire e em sua proposta onde o educando deve ser autônomo 

em seu aprendizado. Para o Diretor Acadêmico da IES, a base metodológica do 

ensino são as metodologias ativas, pois parte-se do pressuposto de que o ensino 

deste educando será estimulado por meio de mecanismos que darão ao aprendiz a 

capacidade de ele se tornar um protagonista em seu processo de aprendizagem, 

construindo desta maneira a sua própria história. Para Mitre (2008, p. 2135), “a 
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educação contemporânea deve pressupor um discente capaz de auto gerenciar ou 

autogovernar seu processo de formação”.  

Alinhado à proposta de Freire, Mitre (2008) reforça a importância do educador 

nesta metodologia ativa, de forma que ele tenha a humildade de reconhecer que seu 

conhecimento é finito e de entender as suas limitações para que possa ampliar seus 

conhecimentos.  

Com relação à definição de metodologias ativas, Mitre nos traz a seguinte 

colocação:  

 
As metodologias ativas utilizam a problematização como estratégia 
de ensino-aprendizagem, com o objetivo de alcançar e motivar o 
discente, pois, diante do problema, ele se detém, examina, reflete, 
relaciona a sua história e passa a ressignificar suas descobertas. A 
problematização pode levá-lo ao contato com as informações e à 
produção do conhecimento, principalmente com a finalidade de 
solucionar os impasses e promover o seu próprio desenvolvimento. 
Ao perceber que a nova aprendizagem é um instrumento necessário 
e significativo para ampliar suas possibilidades e caminhos, esse 
poderá exercitar a liberdade e autonomia na realização de escolhas e 
na tomada de decisões. (MITRE, 2008, p. 2136)  
 

Para Berbel (2011), a metodologia ativa é baseada nas formas de 

desenvolver o processo de aprender, em que serão utilizadas as experiências reais 

ou simuladas, com o objetivo de dar as condições de solucionar os desafios 

provenientes das atividades essenciais da prática social, em diferentes contextos.  

A questão da problematização é colocada por Freire como a forma com que 

encaramos a práxis, de modo que o educando buscará soluções em sua realidade e, 

na medida em que suas ações modificam esta realidade, ele também se 

transformará.  

Como o propósito do trabalho não está em avaliar estas metodologias ativas, 

mas sim apenas em clarificar algumas propostas, seguem abaixo alguns exemplos 

destas metodologias ativas, segundo Rocha (2014):  

 Aprendizagem baseada em problema: o educador irá criar um 

problema não completamente estruturado, simulando uma realidade 

prática. A construção do conhecimento será estimulada por meio de 

questões-problema e desenvolverá neste aluno a competência da 

aprendizagem autodirigida.  

 Peer-Instruction: O professor irá instigar a turma por meio de perguntas 

conceituais de múltipla-escolha (Concept Test), e essas serão 
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debatidas pelos alunos em sala, fazendo com que o aluno pense sobre 

os conceitos desafiadores, enquanto também promoverá a interação 

da turma. O foco desta metodologia sai do professor e passa para o 

aluno, que será o protagonista da aula.  

 Método de caso: É uma metodologia inicialmente adotada pela Harvard 

Business School em 1908, baseada na apresentação de dilemas reais 

em que deverá existir um enfrentamento, após as tomadas de decisão. 

O embasamento para as discussões será o conteúdo apresentado em 

sala de aula e a experiência profissional de casa aluno, portanto, deve 

existir uma preparação prévia para a discussão, seguida de um debate 

com a turma, finalizando com a posição crítica do aluno perante o 

exposto. Esta metodologia irá desenvolver neste aluno as capacidades 

de julgamento e tomada de decisão.  

 Pesquisa científica: Para Berbel (2011), é uma metodologia que pode 

ser desenvolvida como iniciação científica em trabalhos de conclusão 

de curso. Irá desenvolver no aluno habilidades intelectuais, como a 

capacidade de compreender diferentes níveis de complexidade, como 

a observação, a descrição, a análise, a argumentação, a síntese, além 

da capacidade de analisar os resultados.  

 Problematização com o arco de Maguerez: Berbel (2011) nos traz a 

conceituação de que a metodologia consiste de cinco etapas: inicia-se 

a partir da observação da realidade e definição de um problema a ser 

estudado, criam-se pontos-chave, teorização, hipóteses de solução e 

aplicação à realidade. Através desta metodologia, o aluno irá 

considerar a realidade concreta, e ao educador caberá a tarefa de 

estimular os alunos na busca por uma solução. O trabalhar com a 

realidade concreta permite ao aluno relacionar a prática e a teoria 

automaticamente, aprendendo na prática o conteúdo abordado. Esta 

metodologia permite ao aluno colocar “em prática uma pedagogia 

problematizadora, pelo que é associada inegavelmente aos 

ensinamentos de Paulo Freire” (Berbel, 2011, p. 34). 

O projeto pedagógico que embasa esta metodologia ativa da Instituição é 

denominado de PDA (Portfólio de Desenvolvimento Acadêmico), o qual tem como 

inspiração o método freireano de alfabetização.  
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Segundo Miranda (2004), esta metodologia acontece em cinco períodos, os 

quais serviram como fonte de inspiração para o ISAE na criação do seu PDA.  

i. Descoberta do universo vocabular; 

ii. Seleção das palavras dentro do universo vocabular; 

iii. Criação de situações existenciais típicas do grupo com o qual se 

trabalha;  

iv. Elaboração de fichas indicadoras que ajudam o educador nos debates; 

v.  Construção de fichas em que aparecem as famílias fonéticas 

correspondentes às palavras geradoras.  

Para Miranda (2004, p. 632), através desta metodologia, Freire pode mostrar 

que a alfabetização é um processo mais complexo que envolve não apenas a leitura 

de palavras, mas também a decodificação do mundo, “onde o educando fosse 

sujeito de seu próprio desenvolvimento, com liberdade e autonomia”.  

Abaixo os quatro passos, apresentados pela IES, que, ajustados, se 

transformaram no PDA:  

1. Investigação: buscar o universo vocabular (conceitos, palavras-chave). 

2. Tematização: formação de discurso próprio, baseada nos 

conhecimentos prévios deste aluno (codifica e decodifica a realidade) – o aluno irá 

por meio das suas experiências prévias começar a reconhecer esta nova realidade 

que lhe é apresentada.  

3. Problematização: leva a discussão para que os alunos aprendam com 

os outros alunos;  

4. Criação de situações existenciais: consolidação do conhecimento 

através de um paper.  

Através desta metodologia de aprendizagem (PDA) proposta pela IES e 

inspirada em Paulo Freire, o objetivo da IES é que o aluno use do seu conhecimento 

prévio, adquirido fora da escola, e consiga perceber a ligação dos problemas 

estudados em sala de aula com sua vida e transforme a sua realidade em um objeto 

de reflexão, ou seja, que o educando se transforme enquanto aprende. 

 

4.1 COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS  

Neste tópico serão avaliadas as respostas das seguintes afirmações: (1) Nas 

aulas é enfatizado principalmente o desenvolvimento de competências 
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(conhecimentos, habilidades e atitudes) das pessoas para a vida profissional; (4) O 

conteúdo das disciplinas visa a transformação do aluno em termos profissionais; e 

(7) As aulas despertam a necessidade e o desejo de buscar mais conhecimento 

profissional. 

Com o propósito de compreender se o aluno passou por alguma 

transformação em seu âmbito profissional no decorrer do curso, o primeiro tema a 

ser abordado será com relação a sua transformação profissional.  

Este é um tópico que aborda a consciência do ser humano de seu 

inacabamento e da vontade de buscar mais conhecimento a fim de desenvolver 

novas habilidades profissionais. O aluno estar consciente de que é um ser 

inacabado fará com que vá além das suas possibilidades e de seu inacabamento e 

busque novos e diferentes conhecimentos. Como diz Freire (2015, p. 54), “a 

inconclusão que se reconhece a si mesma implica necessariamente a inserção do 

sujeito inacabado num permanente processo social de busca”.  

O papel deste aluno não deve ser somente o de constatar o que ocorre, “mas 

também o de quem intervém como sujeito de ocorrências” (FREIRE, 2015, p. 75). O 

conhecimento adquirido deve ajudar este aluno a melhorar a si mesmo e à 

sociedade em que está inserido. Deve ter atitude perante o aprendido.  

Para Freire (2015), o estar acomodado com o conhecimento adquirido não 

implica em decisões, em escolhas e em intervenções na realidade. Para o autor não 

se deve estudar por estudar, deve existir um propósito maior de transformação do 

mundo e estar consciente de que mudar é difícil, mas é possível. Completando com 

a opinião de Henderson (2002), para quem a pessoa que passou pelo processo de 

transformação por meio da educação é consciente deste processo, ou seja, 

reconhece o que ocorreu, pois passou por mudanças de perspectivas fundamentais.  

No gráfico e tabela 1, observa-se a questão do CHA profissional, abordada na 

pergunta 1, onde a média das 186 respostas foi de 4,23 com um desvio padrão de 

0,814. Segundo Dancey (2007, p. 92), “o desvio padrão é a medida de quanto os 

valores da nossa amostra variam em torno da média”; vemos no gráfico que as 

respostas dentro da escala onde concordam parcialmente e concordam totalmente 

estão praticamente empatadas, ou seja, os alunos demonstram concordar 

fortemente com o desenvolvimento de competências profissionais durante o seu 

curso.  



 66 

Pode-se relacionar esta percepção de ganhos profissionais devido ao fato de 

o curso estar sendo ofertado pela empresa onde o aluno trabalha, no intuito de ele 

desenvolver competências especificas para a sua função profissional.  

 

 

 

No gráfico e tabela 2, observa-se a questão 4, relacionada à Transformação 

Profissional. Dentro da escala Likert, observamos uma congruência nas duas 

respostas, onde novamente os alunos demonstram concordar fortemente com a 

transformação profissional. A média das respostas foi de 4,29, com um desvio 

padrão de 0,744.  
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A última pergunta, de número 7, relacionada à questão do Desejo de 

Conhecimento Profissional. 

Para Faria (2015, p. 2), o conceito de conhecimento “não é um produto da 

modernidade” e trata-se de um processo trabalhoso. Para Faria apud Agostinho 

(1973), quando questionado sobre o que era conhecimento, o autor afirma que, se 

ninguém tivesse lhe perguntado, ele saberia dar a resposta claramente, porém 

quando questionado, ele não saberia responder.  

Para o autor deve existir uma separação entre o que se considera o 

conhecimento comum, ou seja, uma opinião que está sujeita a uma crença, e o 

conhecimento científico, filosófico, cultural e tecnológico, que está sujeito a provas e 

métodos, sendo que o conhecimento é coletivamente construído.  

O propósito da pergunta é de compreender se as aulas despertam neste 

aluno uma vontade e curiosidade de adquirir cada vez mais conhecimento 

relacionado a sua vida profissional.  

Para que alguém possa aprender a conhecer, Henderson (2002) diz que deve 

existir uma reflexão crítica de seus pressupostos e suas verdades representadas, 

desta forma essa pessoa analisará de mente aberta o novo que lhe é apresentado. 

Closs (2014) reforça a ideia de que esta aprendizagem transformadora envolve a 

mudança de perspectiva de significado, o que, segundo ele, pode ocorrer através de 

reflexões sobre estes pressupostos que foram adquiridos de modo inconsciente, 

fazendo com que o aluno pense de maneira consciente, isento de crenças e valores 

pessoais.  

Pelo gráfico e tabela 3, observamos em correlação às perguntas anteriores, 

um equilíbrio nas respostas. Nesta questão, a média das respostas foi de 4,43, com 

um desvio padrão de 0,719. Novamente estes alunos demonstram concordar 

fortemente com este desejo de obter um maior conhecimento profissional. Não foi 

observada nenhuma nota 1,0 e somaram 4 respostas na questão de número 2,0. 

Observa-se que ocorre uma diminuição na quantidade de insatisfeitos e aumenta o 

número de completamente satisfeitos.  
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Pelas respostas vemos que o aluno demonstra perceber esta necessidade de 

constantemente aprender coisas novas e buscar por conhecimentos diferenciados, 

eventualmente como uma forma de crescer dentro da empresa ou buscar novos 

desafios. 

Para que esse educando tenha a curiosidade e necessidade de buscar por 

mais conhecimento, Engeström (1999), em seu método de estimulação dupla, fala 

que a tarefa ou o problema a ser solucionado por esse educando deve estar um 

pouco acima da capacidade do indivíduo para resolvê-la, desta forma o educando 

será desafiado a buscar por conhecimentos diferenciados e sairá da mesmice dos 

discursos educacionais.  

Um dos alunos relatou durante a entrevista ter realizado três cursos de 

especialização tanto na FGV quanto no ISAE, conveniado da FGV em Curitiba. Este 

seria, portanto, o seu terceiro curso dentro da Instituição. Sua percepção é de uma 

queda vertiginosa na qualidade do serviço prestado. Ele anseia pelo conhecimento, 

porém a Instituição está a cada dia pior.  

Segundo este mesmo aluno, por ele ter realizado outros cursos no ISAE, ele 

tem um parâmetro, podendo dizer se está melhor ou pior. Certamente a falta de 

qualidade no ensino ofertado leva a uma desmotivação do aluno e faz com que ele 

perca interesse em buscar novos conhecimentos.  

Este depoimento levou à reflexão de que uma comparação com outras 

especializações é fator-chave para a compreensão do potencial de transformação da 

educação ofertada pelo ISAE.  
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Quando abordada esta questão, o aluno 10 já havia realizado outra Pós, e 

quando questionado sobre os diferenciais, trouxe que “o ISAE é bem mais completo 

e focado. Agregou mais esse curso do que o outro.”  Para ele o “ISAE aplica em sala 

de aula uma proposta mais prática”. 

Este aluno nos traz uma abordagem divergente da do aluno acima. Os 

demais não souberam dizer dos diferenciais, pois esta era a primeira Pós-

Graduação que estavam realizando.  

O aluno, por meio do conhecimento adquirido, deve estar apto a criticar a sua 

realidade e através de ações implementar as mudanças necessárias.  

Nos 3 gráficos e tabelas abordados acima, temos uma frequência maior 

naqueles que demonstram concordar fortemente no quesito que avalia se o curso 

propiciou estas competências profissionais.  

O questionário utilizado não explorou as transformações ocorridas, porém, 

nas conversas telefônicas, que serão abordadas adiante, percebe-se uma 

discrepância, pois, quando induzida a resposta, este aluno sente que ocorre esta 

transformação, ele percebe o diferencial, porém, quando questionado, não consegue 

verbalizar a mudança que ocorreu em si, observa-se que o conceito não está 

interiorizado, que ele não compreende na essência qual o propósito desta 

transformação.  

Observa-se que, conforme o momento de vida e estágio de desenvolvimento 

na carreira que cada profissional vivencia, pode sim se alterar a percepção deste 

aluno com relação à educação e, consequentemente, à transformação. 

  Durante a entrevista, o aluno 1 mostra que compreende o que é a 

transformação, porém nos mostra que esta transformação não ocorreu durante o 

curso. O aluno nos trouxe a seguinte colaboração: “Não. Porque a transformação 

viria no sentido de mudança radical do conhecimento ou da cultura que tenha”, para 

ele o curso estaria contribuindo para “o conhecimento em alguns aspectos”.  

O aluno 4 disse que teve transformação “em termos de conhecimento 

profissional e técnico, pois agregou muita informação”, o que condiz com a opinião 

do aluno 5, que diz ter ocorrido a transformação: “Sim, na questão de reciclagem, de 

novos conteúdos, nada que você fale Uau!, que nunca tenha visto antes, é um 

complemento”, ele segue dizendo “aprimoramento sim, mas novidade não teve”.  
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Pelas respostas nota-se que os alunos relacionam a transformação com a 

aquisição de conhecimento e não com a mudança na forma como enxergam o 

mundo onde vivem e suas atitudes práticas.  

Para Freire (2015, p. 78) é “ preciso ter e renovar saberes específicos em cujo 

campo minha curiosidade se inquieta e minha prática se baseia”. O renovar o 

conhecimento é sim importante, porém precisa ser transformado em prática para que 

transforme e mude as perspectivas destes alunos.  

Quando questionados sobre a transformação pessoal e profissional, os alunos 

7, 9, 11 e o aluno 14 trouxeram as seguintes respostas:  

 “Sim, as duas partes. Aumentou o conhecimento que pode agregar em seu 

trabalho e também ajudaram para de repente tomar algumas atitudes.” Disse 

conseguir hoje “argumentar mais em virtude do que aprendeu, consegue pensar 

mais antes de tomar alguma ação”.  

O aluno 9 reconhece que existiu esta transformação “no sentido de olhar para 

os detalhes, tenho mais de doze anos em gestão e nunca tinha aprendido uma 

técnica correta (feedback)”.  

O aluno 11 traz a sua transformação “no sentido de amadurecimento 

profissional”.   

 Por fim, o aluno 14 disse que “com o conhecimento que você adquire você 

busca outros caminhos, mais caminhos do que estava acostumado a buscar”, e 

completou dizendo que “sempre estamos em busca de conhecimento, o comparativo 

entre as empresas faz com que você cresça em seu trabalho”. 

Alinhados ao pensamento de Freire foram os alunos que trouxeram a prática 

e sua atitude prática perante o conhecimento adquirido em sala.  

Apesar de os alunos demonstrarem concordar com a transformação, não foi 

observado nas conversas o papel da educação de levar este educando a uma 

tomada de consciência no sentido de ter ocorrido mudança na realidade. O aluno 

ainda não desenvolveu a capacidade de discernir e perceber a realidade externa e 

interna, ou seja, ele vê esta transformação no conceito, porém na sua atitude prática 

não a percebe inserida em seu contexto de vida.  

 
É necessário que a educação permita que o homem chegue a ser 
sujeito, construir-se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer 
relações e reciprocidade, fazer cultura e história. (MIRANDA, 2004, 
P. 633) 
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O ISAE, dentro dos sete valores que correspondem a sua visão de educação, 

nos traz que o aprendizado é algo contínuo que acontece também fora da escola e o 

ensino é voltado para o aprendizado, onde o reaprender irá gerar novas 

competências nestes alunos.  

Alinhado a esta proposta, observamos que no aspecto profissional o aluno 

percebe que existe um ganho de conhecimento que é usado em sua vida 

profissional, ou seja, fora da escola. Porém, nem todos os alunos falam da geração 

de novas competências e sim de atualização e aprimoramento do que já sabem.  

 Finalizando a análise deste tópico, nos gráficos abaixo poderão ser 

observadas as parcelas de média, onde consta a média de cada uma das 17 turmas 

para a pergunta abordada:  
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Conclui-se que, para este quesito, cada curso dá uma nota diferente, podendo 

ser um reflexo de características individuais de cada curso ou também opiniões 

pessoais distintas sobre o tópico Competências Profissionais.   

Quando se trata do CHA Profissional, as diferenças existem, porém, não são 

tão grandes quando comparadas com as duas outras classificações. A turma 

número 9 deu nota máxima para o Desejo de Conhecimento Profissional, enquanto 

as demais turmas, apesar de uma média superior a 4,0, têm médias bastante 

instáveis. Este pode ser um reflexo de diferenças na entrega do conteúdo para 

diferentes turmas. A turma número 9 foi a que melhor avaliou este quesito, porém, 

durante as ligações, foi a turma com o menor número de alunos inscritos (19) e o 

maior número de cancelamentos (5). Esta turma não teve nenhuma avaliação abaixo 

de 2,0. A resposta nos mostra que o aluno sente este desejo por mais 

conhecimento, porém, durante as entrevistas, foram negativos em seus feedbacks, 

podendo refletir uma deficiência na entrega do ISAE. Os poucos que seguiram com 

o curso perceberam o diferencial, porém, as entrevistas não conseguiram entender e 

abordar o motivo do cancelamento dos demais alunos da turma.  

4.2 VIDA EM SOCIEDADE 

 Dentro do tópico vida em sociedade, foram operacionalizadas as seguintes 

afirmações: Nas aulas é enfatizado principalmente o desenvolvimento de 

competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) das pessoas para a vida em 

sociedade (questão número 2); A abordagem dos conteúdos em sala de aula 

possibilita autorreflexão (no sentido de refletir sobre qual é o seu papel dentro da 

sociedade hoje) – (questão número 6); e O curso enfatiza a capacidade de analisar 

criticamente a realidade social, política, econômica e organizacional (questão 

número 8). 

 Iremos compreender com este tópico se este aluno, por meio do 

conhecimento adquirido no curso, passou por alguma transformação no sentido de 

mudanças ligadas a sua vida em sociedade.  

O homem, ao estar inserido de maneira lúcida em sua realidade, se permite 

ver a situação de maneira tão crítica a ponto de querer transformá-la (Freire, 2016). 

Para Delors a educação é a base para a construção das competências do 

futuro, para ele “à educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo 
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complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permita 

navegar através dele” (2014, p. 89). O aluno deve, ao longo das aulas, tornar-se 

crítico a ponto de interpretar as informações disponibilizadas nos espaços públicos e 

privados e contribuir com o desenvolvimento da coletividade por meio de suas 

ações. 

A base do ensino está no aprender a aprender sempre, estar aberto as novas 

ideias, ser humilde a ponto de entender que não sabe tudo. 

Como diz Freire (2015, p. 58) “o inacabamento de que nos tornamos 

conscientes nos fez seres éticos”. Para o autor, a raiz da educação está na 

educabilidade deste ser humano, ou seja, na consciência do seu inacabamento que 

fará com que este ser se torne uma pessoa de opções e decisões.  

Ao querer transformar a sua realidade, o indivíduo precisa também entender e 

respeitar a opinião do outro, que obviamente pode ser distinta da sua, sendo 

imperativo e não um favor que faz, o parar e refletir no que o outro lhe traz. Faz 

parte da autorreflexão e mostra a maturidade em aprender que pode aprender 

novamente de forma diferente.  

A divergência de opiniões é uma maneira de levar ao crescimento e à 

maturidade educacional, porém, o respeito ao saber dos educadores e educandos 

deve imperar.  

Segundo um dos pilares da educação desenvolvidos por Delors (1996), ele 

traz algo que considera utópico, porém realista, trata do pilar onde deve-se aprender 

a viver juntos. O autor fala da importância de aprender a entender e compreender o 

outro e sua história, tradições e ainda mais, sua espiritualidade. Este novo 

conhecimento, construído em conjunto, será a base para a criação de um senso de 

interdependência e análise conjunta dos riscos e desafios do futuro.  

As questões abordadas que tratam deste tópico tiveram como objetivo 

entender sobre como este aluno lida com as divergências que estão inseridas na 

sociedade hoje e principalmente quais são suas atitudes perante estes desafios.  

Como resposta à pergunta de número 2 e considerando a escala Likert de 1 a 

5, em que 1 é discordo totalmente e 5, concordo totalmente, as questões serão 

apresentadas abaixo em forma de gráficos e tabelas.  

 O gráfico e tabela 4 mostram a pergunta 2, onde, a partir dos resultados das 

médias das respostas obtidas, alcançou-se média 3,98, com desvio padrão de 

0,873. Um total de 5 alunos dizem concordar parcialmente, 3 pessoas, discordam 
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totalmente, para cursos distintos, porém com 2 alunos da turma 15, discordando 

totalmente e discordando parcialmente, respectivamente. Tratando-se portanto de 

casos pontuais dentro das turmas.  

 

 

 

 

 

No gráfico e tabela 5, que aborda a questão número 6, pode ser observado 

que a média é de 4,13 com desvio padrão de 0,791. Se analisado de maneira 

isolada, percebemos que existe sim uma concordância dos alunos com relação às 

transformações em sua vida pessoal, mas ao compararmos com o tópico referente 

às competências profissionais, observa-se que a percepção tem uma média inferior. 

Enquanto na parte profissional a média está acima de 4,29, no âmbito pessoal a 

média cai para 3,98. Temos, nesta questão, 4 alunos que discordam parcialmente e 

2, que discordam totalmente. Novamente de cursos aleatórios e casos pontuais, 

repetem-se neste quesito 2 alunos da turma 14 que discordam totalmente. 

Observamos um maior número de respostas neutras, onde nem concordam e nem 

discordam, puxando mais para uma concordância parcial e menos para uma 

concordância total.  
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Finalizando o tópico com a análise da questão 8, que procura investigar a 

postura crítica do aluno perante a vida em sociedade, foi questionado se: o curso 

enfatiza a capacidade de analisar criticamente a realidade social, política, econômica 

e organizacional. 

Delors (2014) traz uma reflexão em que trata da globalização como algo 

perigoso para o progresso, pois impacta diretamente na vida das sociedades e 

consequentemente nos sistemas educativos. Para o autor “o mal-estar causado pela 

falta de visão clara do futuro conjuga-se com a consciência cada vez maior das 

diferenças existentes no mundo” (DELORS, 2014, P. 45). 

O aluno que se forma hoje em um curso de Pós-Graduação deve estar 

preparado para interpretar a realidade que vivemos a ponto de auxiliar em sua 

mudança. Para tal, o programa deve ofertar subsídios necessários para despertar 

neste aluno esta curiosidade crítica da sua realidade. Durante as entrevistas os 

alunos foram enfáticos ao dizer que pouco usavam dos conhecimentos adquiridos 

em sua vida fora da organização, o conhecimento adquirido tinha utilidade prática, 

porém dentro da sua organização.  

Para Engeström (2013), novos significados somente serão desenvolvidos por 

meio de investigação em uma ação coletiva, que irá reconstruir os conhecimentos 

anteriores.  

Henderson (2002) nos traz a reflexão de que a educação transformadora 

somente irá ocorrer mediante uma reflexão crítica dos fatos e, principalmente, de 

seus próprios pressupostos.  
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Para Brookfield (1987), o pensamento crítico pode ser reconhecido no 

contexto de nossas relações, de nosso trabalho e também no envolvimento político. 

Para o autor, sem um pensamento crítico, as relações pessoais se tornam 

atrofiadas, nosso trabalho se mantém da mesma forma que vinte anos atrás e a 

opinião política encolhe a ponto de não participarmos das atividades.  

Brookfield (1987) mostra que pessoas críticas possuem algumas 

características especificas, como: são engajadas em suas vidas, criativas, 

inovadoras, confidentes e movidas tanto pela razão quanto pela emoção. Freire 

(2015) concorda em que a criatividade e a curiosidade são os aspectos que nos 

movem e nos tornam impacientes perante o mundo.  

“O pensamento crítico é muitas vezes lembrado como uma forma de pureza, 

uma atividade cognitiva ascética, que está acima e além dos sentimentos e 

emoções” (BROOKFIELD, 1987, p. 7) 

Para Freire (2015), a criticidade surge a partir do momento em que se deixa 

de lado a curiosidade ingênua, mas ela se torna questionadora e crítica da realidade.  

Para Faria (2017, p. 18), os livros não precisam necessariamente ser 

responsáveis pelas mudanças, mas podem “ajudar na elaboração de reflexões e de 

ações transformadoras, revolucionárias”.  

O educando, quando em sala de aula e mesmo fora dela, deve observar o 

que a realidade lhe traz e constantemente questioná-la, pois nem sempre esta 

realidade é o que parece ser. O educando deve tirar de seus olhos a máscara de 

seus pressupostos e olhar de maneira mais aberta aquilo que está sendo exposto. 

Tem o educador, neste contexto, o papel de instigar o aluno e despertar nele esta 

curiosidade epistemológica.  

O educador não pode afogar a liberdade do educando, amesquinhando o seu 

direito de estar sendo curioso e inquieto, tanto quanto o professor licencioso rompe 

com a radicalidade do ser humano (FREIRE, 2015, p. 59). 

 Observa-se no gráfico e tabela 6, que aborda a questão número 8, que 

foi obtida uma média de 4,08, com desvio padrão de 0,802 nas respostas. Um maior 

número de alunos (6) disse discordar parcialmente, enquanto 2 alunos discordaram 

totalmente. Dois alunos da turma 14 e 2 alunos da turma 8 avaliaram mal este 

tópico. Os demais são alunos de turmas distintas refletindo possivelmente alguma 

postura pessoal com relação à experiência do curso.  
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Neste tópico observamos uma incidência maior de respostas neutras, 

representadas pelo número 3. Ocorre uma diminuição nas respostas onde 

concordam totalmente e aumenta o número de alunos que concordam parcialmente.  

Podemos dizer que as pessoas dizem que de modo geral percebem mais 

desenvolvimento profissional do que o desenvolvimento em sociedade nos cursos, 

junto a uma postura mais crítica perante a sociedade.  

A abordagem qualitativa deste tema trouxe durante as entrevistas os 

seguintes feedbacks:  

O aluno 12 comentou que, por estar muito no início do seu curso, “acredita 

ser muito cedo para fazer considerações”, por uma postura sua procura sempre 

fazer uma contextualização do que foi aprendido em sala de aula, para ele “o curso 

faz com que a gente se interesse de alguma forma por algum assunto e fique 

curioso”, “se desperta a curiosidade, você vai atrás, gera conhecimento e agrega 

valor”.  

Para o aluno 13, “o sistema do ISAE é diferente, tem o quizz, o PDA, isso faz 

com que você faça uma avaliação antes e depois, isso faz com que você se critique 

um pouco mais para que tenha realmente conhecimento”; este mesmo aluno ainda 

contribui trazendo que “as aulas o têm ajudado na forma de agir, principalmente “o 

planejamento na questão pessoal”. Para ele, esta questão pessoal envolve estar 

melhor “situado no mercado”. Ou seja, percebe o diferencial, porém ligado a sua 

vida profissional e não pessoal e muito menos pensando na sociedade como um 

todo.   

Com relação à capacidade crítica, o aluno 13 diz: “pude observar ao trazer 

para a realidade da empresa e ver se a empresa faz entender a realidade do 
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mercado e se está de acordo com sua realidade. Faz você repensar muito do que 

faz”.  

Neste aspecto a curiosidade é o que fará com que este aluno busque novos 

conhecimentos e consequentemente se torne cada vez mais crítico perante o que 

está sendo apresentado.  

Henderson (2002) cita quatro fases para que a educação transformadora 

ocorra:  

1) O educando deve ter passado por algum evento disruptivo em sua 

vida que desafiou a sua visão do mundo.  

2) O educando passa então a refletir de maneira crítica sobre suas 

crenças e valores e a construir novas perspectivas.  

3) O educando desenvolve uma nova perspectiva para lidar com estas 

discrepâncias. 

4) O educando integra esta nova perspectiva a sua vida.  

 

13Para Faria (2017) o ser crítico faz parte da essência do ser, ele nasce crítico 

e faz parte do seu jeito o olhar de maneira crítica a realidade onde está inserido. Não 

necessariamente precisa ocorrer um momento disruptivo em sua vida. Ele é, porque 

é crítico.  

Tão importante quanto ser crítico é se manter aberto às novas ideias. Uma 

vez integrando esta nova perspectiva a sua vida, o educando deve entender que 

esta realidade está em constante mudança e poderá ser novamente revista e 

criticada.  

Para Faria (2017, p. 22), “fazer a crítica não é dar a última e definitiva palavra, 

nem considerar que tudo o mais é inútil, mas é apontar problemas onde imperam 

certezas, é tensionar o que se apresenta rígido (...) “enfim, é ousar colocar a sua 

opinião naquilo com que não concorda e levar a uma profunda reflexão os seus 

pressupostos.  

Neste tópico, observamos uma diminuição no número de respostas máximas. 

O maior percentual das respostas se manteve nas respostas de nota 4,0, como pode 

ser observado nas tabelas acima.   

                                                           
13 Faria, J.H.D. Conversa durante orientação, Curitiba, Agosto, 2017.  
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Embora no questionário os estudantes tenham dado notas altas, bem 

avaliando os cursos, com média de 3,98, os alunos de modo geral dão nota máxima 

às perguntas relacionadas à parte profissional, os demais tópicos da educação 

transformadora ainda não são percebidos com tanta força nos cursos, não se 

percebe tanto a aplicabilidade dos conteúdos fora da empresa e na vida em 

sociedade.  

Este tópico nos mostra que, quando o ISAE procura por um aprendizado que 

aconteça também fora das escolas, ele não se aplica quando tratado da vida em 

sociedade com tanta força quanto na parte profissional. Bem como não percebemos 

pelas entrevistas uma aplicabilidade prática do conhecimento na vida em sociedade, 

porém na vida profissional tivemos vários exemplos citados. O aluno não se mostrou 

protagonista em seu aprendizado, pois poderia ter atitude e utilizar destes ganhos 

fora da sua vida profissional também.  

Como conclusão deste tópico, pode-se dizer que nas entrevistas criticam 

fortemente, enquanto no questionário não questionam. Isto pode levar a uma 

reflexão da forma como as perguntas foram elaboradas e também pelo fato de o 

aluno estar bem avaliando o curso para valorizar aquilo que ele fez, para não 

desmerecer o curso perante a sociedade.  

Observamos que a parte profissional é mais percebida pelos alunos, 

reforçando o que também foi percebido nas entrevistas. Dentro daquilo que é bom, 

percebemos que o lado profissional acaba se destacando. 

Finalizando a análise deste tópico nos gráficos abaixo, novamente poderão 

ser observadas as parcelas de média, onde consta a média de cada uma das 17 

turmas para a pergunta abordada: 
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No tópico Vida em Sociedade, observamos uma diferença significativa de 

percepções com relação aos cursos. A reflexão que o presente tópico traz é a 

curiosidade de entender se, nas turmas com médias inferiores, a competência 

específica não foi bem trabalhada em sala de aula. Cada curso trabalha de uma 

maneira diferente, fatores como o conteúdo abordado, a forma como o professor 

passa o conteúdo para a turma, o comprometimento do aluno em sala de aula com o 

seu aprendizado, são alguns fatores levantados, mas observamos que não existe 

uma consistência na entrega do ISAE, não ocorre uma entrega igual do conteúdo 

para cada turma.  

 

4.3 COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS 

Dentro deste tópico foram operacionalizadas as seguintes afirmações para 

análise que foram abordadas nas questões 3 e 9: O conteúdo das disciplinas visa a 

transformação do aluno em termos de atitudes interpessoais (relações entre pares 
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no trabalho e na sociedade); e As aulas despertam nos alunos a necessidade e o 

desejo de melhor compreender e reconhecer o outro (tanto na organização quanto 

na vida social). 

Segundo Closs (2010), para que um indivíduo tenha atitude e esteja apto à 

tomada consciente de decisão, ele primeiramente precisará superar algumas 

barreiras, como as emocionais, de conhecimento e situacionais. Porém, a mudança 

de comportamento não é imediata. Ela requer tempo e uma maneira diferente de 

analisar os fatos do que a forma anterior. A pessoa precisa se perceber 

transformada. Conforme o autor cita, “a educação para desenvolver competências 

comunicativas requer cultivo da habilidade do aprendiz para negociar significados e 

objetivos” (CLOSS, 2010, p. 31), 

Dentre as competências interpessoais o diálogo é parte fundamental neste 

processo de transformação que é abordado em todos os tópicos, Freire concorda 

neste aspecto, pois para o autor “Não há diálogo, porém, se não há um profundo 

amor ao mundo e aos homens” (FREIRE, 2016, p. 110). Dentre as competências 

interpessoais está também este amor e respeito ao mundo e ao próximo, sem 

dominação e desrespeito à contribuição dos outros. O diálogo é um 

comprometimento com aquilo em que você acredita e uma forma de refletir sobre 

suas ações. É ser humilde para estar aberto a críticas e à evolução do seu 

pensamento.  

Quem pretende evoluir, melhorando sua compreensão e reconhecimento do 

outro, não pode ser autossuficiente em sua vida, depende do diálogo e de opiniões 

divergentes para se superar constantemente.  

A pessoa que está aberta ao diálogo, segundo Freire (2016), é uma pessoa 

crítica, sabe que tem o poder de criar e transformar sua realidade. Porém, tem que 

estar preparada ao desafio de responder àquilo que não sabe e ter humildade em 

dizer que não sabe e assim estará aberta a aprender de novo, a confiança será 

então uma consequência óbvia. “Seria uma contradição se, amoroso, humilde e 

cheio de fé, o diálogo não provocasse este clima de confiança entre seus sujeitos” 

(FREIRE; 2016, p. 113) 

As respostas obtidas para a questão número 3 foram as seguintes, conforme 

o gráfico e tabela 7: foi obtida uma média nas respostas de 4,15 com desvio padrão 

de 0,784. Novamente, um tópico que não teve tanta evidência quanto às perguntas 

que abordaram a questão profissional. Tivemos 5 alunos que demonstraram 
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discordar parcialmente e somente 1 aluno, discordou totalmente. Conforme nas 

respostas anteriores, alunos específicos de turmas aleatórias.  

 

 

 

Com relação à questão de número 9: As aulas despertam nos alunos a 

necessidade e o desejo de melhor compreender e reconhecer o outro (tanto na 

organização quanto na vida social), sumarizado no gráfico e tabela 8, foi obtida uma 

média de 4,05 nas respostas, com desvio padrão de 0,856. Respostas com maior 

número de respondentes concordando parcialmente, refletindo 42,5% dos 

entrevistados. Um maior número de alunos (7) disseram discordar parcialmente e 1 

aluno discordou totalmente. O resultado nos mostra mais uma vez o maior foco dos 

alunos nas questões relacionadas a sua vida profissional do que o desejo de 

trabalhar com as competências interpessoais.  

As turmas 6 e 14 se repetem nas duas questões, discordando total e 

parcialmente. Conforme nas respostas anteriores, pode se tratar de alunos 

específicos descontentes com aspectos pessoais e não acadêmicos referentes a 

Instituição.  

Após a conclusão da pesquisa e análise mais criteriosa das respostas e 

consequentemente das perguntas, foi percebida uma falha e fraqueza nesta 

questão, que pode ter levado o aluno a uma confusão na sua resposta. Quando 

questionado, dois substantivos abstratos são empregados – desejo e necessidade – 

sem uma explanação maior do que cada um quer dizer dentro da pergunta, o que 

pode levar a uma interpretação individualizada da resposta dentro da realidade de 

cada indivíduo.  
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As entrevistas qualitativas não trouxeram grandes contribuições relacionadas 

às competências interpessoais. O aluno 12 não soube falar desta parte 

comportamental, pois não percebeu a aplicabilidade em sala de aula, o aluno 13 

disse “acreditar que sim, pois você passa a analisar de forma diferente, pois tem 

assuntos que desconhecia e passa a conhecer e se autocriticar e criticar o outro”; 

para o aluno 14 “particularmente não gerou uma reflexão”.  

Os alunos 12 e 13 concordam que a sua vivência fora dos portões escolares é 

levada para a sala de aula, para o aluno 12 “gerou uma reflexão pelo ponto de vista 

de diferentes pessoas”. Para o aluno 13, a reflexão vem através do debate que 

ocorre em sala de aula. Já para o aluno 14, a vivência prática não é levada para a 

sala de aula, por “não poder expor e discutir, a maior parte é segredo da empresa”. 

As parcelas de média para as competências interpessoais mostram que na 

turma 13 ocorreu uma avaliação bem abaixo da média das demais, o que reflete um 

desequilíbrio na entrega do ISAE na Pós-Graduação em Gestão Estratégica do 

Agronegócio de Carambeí.  

Com relação à questão que aborda a empatia, não existe uma sequência 

lógica, as avaliações são muito instáveis para todos os cursos, com altos e baixos, 

como pode ser observado no gráfico. Nenhuma das avaliações atingiu a média 5,0.  

Dentro dos sete valores pregados pelo ISAE, a competência interpessoal não 

tem a sua atenção devida. A IES traz a questão do aluno protagonista, do professor 

articulador, fala do ensino para o aprendizado, do hibridismo, da aplicabilidade 

através de estudo de caso, porém, em momento algum cita a necessidade do 
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diálogo ou de desenvolver competências interpessoais nestes alunos para que 

saiam do curso sendo melhores pessoas, para que saiam preparados para gerir 

pessoas e não números e resultados.  

Pode este ser um gap no ensino ofertado que favorece as competências 

profissionais e desfavorece os outros tópicos apresentados.  

Cada curso dentro de sua especificidade avalia de maneira distinta o que foi 

apresentado, mas a incongruência nas respostas reflete a falta de um padrão de 

entrega das aulas.  
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4.4 UTILIDADE PRÁTICA DO CONHECIMENTO  

Conforme abordado anteriormente, segundo Lefebvre (1995), quando falamos 

em conhecimento falamos do conhecimento prático, pois antes de se tornar teoria 

ele deve existir na prática. “Tão somente a prática nos põe em contato com as 

realidades objetivas.” (LEFEBVRE, 1995, p. 49).  

Este conhecimento deve levar em consideração também as relações sociais e 

os ganhos obtidos nas relações do seu dia a dia. As relações tornam-se cada dia 

mais ricas e complexas, pois “esses outros seres humanos nos transmitem – pelo 

exemplo ou pelo ensino – um imenso saber já adquirido” (LEFEBVRE, 1995, p. 50).  

A educação deve estar além do apenas transmitir informações de maneira 

catedrática e inadequada. O educador deve instigar este aluno para que ele aplique 

o aprendido nas suas atividades diárias e o conhecimento se torne então prática. 

Para Cassandre (2013), o aprendizado ocorre de maneira gradual por parte dos 

educandos, não podendo ser previsto ou previamente planejado. A construção irá 

acontecer no decorrer das aulas com base nos conhecimentos individuais de cada 

aluno. A “intervenção aqui proposta é aquela que possibilita o desenvolvimento da 
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capacidade dos praticantes de estarem conscientes do conceito de sua atividade e 

por eles mesmos (...) encontrarem razões e soluções para a mudança planejada e 

adequada com a sua própria atividade” (CASSANDRE, 2013, p. 13). 

Engeström traz a importância do conhecimento e da ação por serem 

consideradas entidades únicas, pois desta maneira existirá atitude perante a teoria.  

Para Freire (2016), a inserção crítica do sujeito na realidade é o que 

transformará o conhecimento em ação prática e consequentemente a 

transformação. Para tal, “não é possível transformar a realidade concreta na 

realidade imaginária” (2016, p. 53), pois desta forma o sujeito estará criando algo 

proveniente da sua cabeça e fugindo da realidade objetiva. A realidade, segundo o 

autor, somente se modificará através da práxis, pois a realidade não irá se 

transformar sozinha sem a ação do homem. Freire (2016, p. 73) diz que “se o 

momento já é o da ação, esta se fará autêntica práxis se o saber dela resultante se 

faz objeto da reflexão crítica”. 

O gráfico e tabela 9, abordam a questão 5: O conteúdo das disciplinas 

enfatiza a utilidade prática do conhecimento (aplicação no dia a dia de sua vida).  

A intenção é entender se o conteúdo exposto em sala de aula é usado na vida 

prática profissional e pessoal deste aluno, compreender se o conhecimento é 

transformado em atitude prática.  

Os dados apresentados demonstram que a média foi de 4,11 com desvio 

padrão de 0,838. O maior número de respondentes (48,9%) demonstrou concordar 

parcialmente, mostrando novamente a maior força das questões vinculadas à vida 

profissional dos alunos, onde a média das respostas foi superior a 4,23. Sete alunos 

disseram discordar parcialmente e 2 alunos, discordaram totalmente, novamente de 

turmas distintas. Estas respostas podem refletir alunos específicos com um perfil 

mais crítico, como também uma insatisfação pontual com relação a algum ponto que 

os questionários não abordaram para poder compreender em maior profundidade.  
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Quando abordados na entrevista com relação à aplicabilidade prática do 

conteúdo visto em sala de aula, alguns dos entrevistados conseguiram trazer 

exemplos práticos e mostrar esta aplicabilidade da teoria, porém nem sempre os 

alunos possuem a autonomia para que esta prática se torne um processo dentro da 

empresa; novamente este aspecto reforça que não temos alunos protagonistas, que 

a partir do conhecimento adquirido no curso de Pós-Graduação tenham mudado sua 

visão e atitude perante o meio em que estão inseridos.   

Para o aluno 5 “tudo é aplicado no contexto do dia a dia, porém o aprendido 

não o fez mudar suas práticas do dia a dia”. 

Os alunos 2 e 3 trouxeram a seguinte colaboração: “esta aplicabilidade 

depende do aluno e eu não aplico. Fiz só durante as aulas e apliquei mais na minha 

vida pessoal”. O aluno 3 disse “depende da metodologia aplicada e da disciplina. 

Depende muito do aluno, algumas disciplinas te tocam mais nessa visão do todo. 

Depende de como o professor desperta e repassa essa coisa de ET e 

sustentabilidade”.  

Para o aluno 3, existiu pouca aplicabilidade, pois é um curso de pessoas e 

sua turma tem poucas pessoas de RH. A maior parte da turma era de analistas. Sua 

contribuição foi a de que o “curso foi desenvolvido para seus líderes e 

coordenadores. Hoje os líderes e coordenadores não possuem o conhecimento e 

ferramentas apresentadas”. 

 Ou seja, são alunos que, apesar de compreenderem a importância da 

aplicabilidade prática, não o fazem. Para estes alunos, a educação não colaborou 

para a sua intervenção no mundo, mostraram-se indiferentes ou até mesmo 

imaturos, quando dizem não ter autonomia para utilizar deste conhecimento. Como 
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diz Freire (2015, p. 97), este aluno “hipertrofia o papel da consciência no acontecer 

histórico”. Eles assistem de camarote os acontecimentos sem intervir ou mudar a 

realidade onde vivem.  

O aluno 11 traz como experiência prática o uso da inteligência emocional e a 

inovação na estrutura de feedback; para o aluno 13, “você passa a analisar (a 

situação) de forma diferente. Conhece o que não conhecia e começa a se criticar e a 

criticar se o modelo que seu líder está utilizando está alinhado com o mercado”.  

Para o aluno 10, o curso “ajudou no desenvolvimento da prática”, como o 

curso abordou os temas relacionados diretamente a sua área de atuação, 

considerou uma ajuda relevante para a prática profissional.  

Para o aluno 9, a Pós agregou bastante. O aluno nos trouxe que “criou um 

programa motivacional dentro da sua equipe, sendo bem válido e aplicável”. 

O grau de amadurecimento do aluno fará com que perceba a importância do 

aprendido em sala de aula e o aplique em sua vida profissional. Henderson nos traz 

que o significado dos acontecimentos é individual e produto da experiência pessoal 

de cada um, que é validado através da interação humana, “o entendimento pessoal 

do mundo é inteiramente uma função das experiências pessoais passadas” (2002, p. 

202). Observamos, portanto, que nem todos os alunos se mostram protagonistas em 

seus aprendizados e atitudes. Devendo o ISAE melhor trabalhar esta competência 

em seus alunos para que seus valores sejam atendidos de maneira majoritária nas 

turmas.  

Novamente observa-se uma distância entre o questionário induzido e a 

entrevista. Quando são oferecidas alternativas de resposta, o aluno consegue 

responder, porém, na entrevista pessoal onde este aluno tem a oportunidade de 

explanar sua posição, ele não tem isto elaborado de forma clara.  

Corroborando o apresentado aos valores do ISAE, a aplicabilidade, que 

segundo a Instituição ocorre através dos estudos de caso, não foi trazida por 

nenhum dos entrevistados. A abordagem foi mais direcionada ao conteúdo 

apresentado em sala de aula e à forma como utilizam o conhecimento em sua vida 

pessoal e/ou profissional. Ênfase maior deve ser dada a este estudo de caso, pois é 

um trabalho que poderá mostrar novos horizontes às empresas e aos alunos, 

despertar uma maior curiosidade epistemológica.  

A parcela de média para a utilidade prática do conhecimento nos traz 

novamente uma discordância geral entre as turmas, com médias altas e baixas. Este 



 91 

foi o tópico que trouxe um maior número de discordâncias parcial e total, conforme 

trazido anteriormente, com duas respostas vindas da turma 6, a mesma que no 

gráfico abaixo mostra uma média inferior às demais turmas. Após avaliação das 

ligações feitas especificamente para esta turma, três alunos se recusaram a 

participar da entrevista por telefone sem dar motivo, apenas sinalizaram a falta de 

interesse. Para melhor clareza dos motivos desta avaliação mais baixa, vale uma 

pesquisa mais aprofundada da turma para compreender as fraquezas presentes no 

curso.  

 

 

4.5 EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA  

A ideia central da pesquisa teve início com estas duas palavras, educação e 

transformação.  

O sair transformado é ter uma mudança de consciência e esta mudança será 

possível mediante sua atitude crítica e curiosidade epistemológica perante a 
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realidade. Para que a mudança e o crescimento do indivíduo ocorram, ele deve se 

perceber como capaz de pensar de maneira crítica e de poder, desta forma, mudar o 

meio onde está inserido.  

A questão 10, que aborda o tema, quer entender se as aulas despertam a 

necessidade e o desejo de buscar por mais desenvolvimento e transformação 

pessoal. É uma questão mais genérica que engloba todos os aspectos abordados 

anteriormente. Pode ser entendida como uma pergunta falha e ponto fraco do 

questionário.  

Desenvolvimento e transformação no sentido de sair de um curso de Pós-

Graduação com uma postura mais vigilante e crítica perante a sua vida profissional e 

em sociedade. Um aluno capaz de receber uma informação e avaliá-la de diferentes 

pontos de vista antes de uma tomada de decisão. Ou seja, tendo como base novos 

pressupostos trabalhados dentro da IES em sua Pós-Graduação.  

No gráfico e tabela 10, poderá ser observada a opinião dos respondentes com 

relação a este tópico. Com uma média de 4,39 e desvio padrão de 0,751, este 

desejo de transformação pessoal demonstra ter sido fortemente concordado. Os 

alunos percebem a necessidade de ir em busca de novos conhecimentos, 

possivelmente pensando em seu crescimento profissional; o aluno se transforma na 

vida pessoal, porém com o objetivo de crescer profissionalmente. Um ponto falho da 

pergunta foi não explorar a questão do crescimento e desenvolvimento, deixando 

desta forma a afirmação mais clara para o respondente, dizendo o que 

especificamente se estava buscando.  

Com apenas 2 alunos discordando parcialmente e 2 discordando totalmente, 

foi o quesito que teve menos respostas negativas, talvez pela falha no entendimento 

da pergunta ao direcionar a palavra desenvolvimento diretamente para a aquisição 

de coisas relacionadas às competências profissionais ou até mesmo por perceberem 

esta necessidade de transformação.  
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Durante as entrevistas, quando questionados sobre esta questão de 

desenvolvimento relacionado à educação transformadora, 9 alunos foram enfáticos 

ao dizer nunca ter ouvido falar na denominação “educação transformadora”, porém 

apenas 5 conseguiram passar uma definição do que para eles é a educação 

transformadora.  

Seguem abaixo os principais trechos das conversas, abordando o tema 

educação transformadora:  

O aluno 2 havia escutado falar em Educação Transformadora (ET), porém 

quando questionado sobre o que para ele é a ET, respondeu: “não lembro dos 

conceitos, mas acho que a educação transformadora tem um conceito de mudança 

de cultura, mudança no teu jeito de olhar e de ver as coisas”.  

Para o aluno 3, a educação transformadora é aquela “diferente da educação 

tradicional, da educação como um todo, no sentido de fazer uma associação com o 

mundo, não algo limitado”.  

Quando questionado o aluno 5, se o ISAE aplica esta ET, trouxe que “o 

processo de aprendizagem com o quizz inicial e final, sem o modelo tradicional de 

prova, foge do tradicional. Mas não aplica (a ET) 100%”. 

O aluno 4 disse reconhecer o termo, porém limitou-se a dizer que é uma 

educação com foco na sustentabilidade. Não soube explanar em qual aspecto da 

sustentabilidade. Portanto, este aluno não pode ser considerado como tendo 

compreendido o conceito, daí não saber repassá-lo.  
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Para o aluno 6, a educação transformadora é aquela que “propicia 

aprendizado e desenvolvimento dos alunos... das pessoas que buscam o curso”. 

Enfim, o aluno 9 entende “que é uma educação onde você tenta mudar o 

meio, então assim ... se existe algo que está acontecendo e que daqui a pouco pode 

ser melhorado”.  

Alinhado às definições de educação transformadora apresentadas pelos 

alunos, Henderson (2002, p. 200) nos traz que o aprendizado transformador é o 

processo de examinar, questionar, validar e revisar as nossas percepções com 

relação ao mundo. Freire (2016, p. 39), reforçando esta ideia, nos diz que a 

aprendizagem transformadora está no “reconhecimento do seu pouco saber de si”, 

na necessidade de buscar por mais conhecimento, segue dizendo que na “raiz de 

sua inconclusão, os inscrevem num permanente movimento de busca”. (2016, p. 40) 

As definições dos alunos entrevistados, apesar de genéricas, trazem esta 

essência de melhora, de buscar através do conhecimento uma nova visão do objeto 

e do mundo.  

A parcela de média para a questão está sumarizada abaixo, observa-se que 9 

turmas avaliaram esta questão com média acima de 4,4, as demais estão abaixo. As 

turmas 3 e 8 foram as que se demonstram mais insatisfeitas. Observa-se que em 

todos os tópicos avaliados houve no mínimo 1 aluno da turma 8 insatisfeito, 

enquanto, na turma 3, nenhuma das questões teve nota inferior a 3,0, reforçando-se 

tratar de casos pontuais dentro das turmas. Outro ponto a avaliar é com relação à 

homogeneidade na entrega do ISAE. Por que exatamente estas duas turmas ficaram 

tão descontentes com este tópico? A entrega foi insuficiente para atender à 

curiosidade do aluno ou a turma tinha algum perfil diferenciado das demais.  
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4.6 ANÁLISE DE VARIÂNCIA   

Foram realizadas análises de variância para verificar se existia diferença entre 

as avaliações de grupos de respondentes, se os diferentes grupos de idade, sexo e 

curso percebem de forma diferente os quesitos tratados nas questões de 1 a 10. 

Para sexo foi realizado o teste T, enquanto que para idade e curso, por existir um 

número maior do que duas opções, optou-se por realizar o ANOVA 

A análise de variância é utilizada quando é necessário fazer uma análise de 

três ou mais condições (Dancey, 2007). Foi realizada, portanto, para entender se 

existia alguma diferença entre as respostas usando as três variáveis utilizadas: sexo, 

idade e curso. 

Para avaliação foi usada a ANOVA, segundo DANCEY (2007, p. 300) “a 

ANOVA é o teste para métrica equivalente ao teste t, para três ou mais grupos”.  

Para a variável idade não foi encontrada diferença estatisticamente 

significativa.  
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Com relação ao curso realizado, após análise de variância, não foi também 

identificada diferença estatisticamente significativa entre os grupos de respondentes. 

Uma das limitações da pesquisa neste sentido é que não foi possível obter uma 

amostra significativa da população de cada curso, sendo que em alguns cursos 

obteve-se um número menor de respondentes (por exemplo, a turma 5 e a turma 9, 

com apenas 3 respostas, e a turma 7 com 4 respostas) em relação aos demais 

cursos que obtiveram uma adesão maior, o que limita a capacidade de identificação 

de diferenças estatísticas.  

Para a variável sexo, foi encontrada diferença estatisticamente significativa 

(sig = 0,039) entre a forma como as mulheres avaliam o quanto nas aulas é 

enfatizado principalmente o desenvolvimento de competências profissionais 

(variável/ pergunta1) com relação aos homens. Observamos que a média dos 

homens (4,305 com desvio padrão de 0,7635) foi maior que a média das mulheres 

(4,036 com desvio padrão de 0,9019).  

Embora ambos avaliem bem, as mulheres atribuem média 4,036, enquanto os 

homens, 4,305. Portanto, as mulheres de maneira estatisticamente significativa 

avaliam de maneira mais crítica esta pergunta. Neste caso, percebe-se que as 

mulheres atribuem uma média inferior à dos homens. Embora os valores sejam 

muito próximos, isto é interessante, pois as mulheres parecem ser mais críticas e 

severas do que os homens com relação a este quesito.  

Um tópico que pode ser estudado em pesquisas futuras é de entender se é 

algo da característica das mulheres especificamente ou se os cursos privilegiam 

mais os homens ás mulheres.  

Durante as entrevistas, foi perceptível a maneira mais aberta ao diálogo e 

mais receptiva dos homens do que das mulheres. As mulheres se demonstraram 

mais frias e críticas com relação às perguntas apresentadas.  
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4.7 TÓPICOS NÃO ABORDADOS NO QUESTIONÁRIO LIKERT 

Um tema não abordado na pesquisa quantitativa, porém questionado durante 

as entrevistas, foi o papel do educador na sala de aula.  

“Educador e educandos se arquivam na medida em que, nesta distorcida 

visão da educação, não há criatividade, não há transformação, não há saber.” 

(FREIRE, 2016, p. 81) 

Foi relevante para estes entrevistados a vivência profissional de alguns 

professores, enquanto outros professores fizeram apenas a revisão de alguns 

conteúdos sem reforçar as questões práticas. O aluno 9 disse “não existe o curso 

perfeito, tiveram altos e baixos. De maneira geral alguns profissionais elevaram o 

nível da Pós”. Para o aluno 10, os “professores são de nível muito bom, da FGV, 

pelo currículo todos já trabalhavam em empresa, ou seja, já viveram na prática a 
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teoria”. Reforçando que os professores são do ISAE. Apesar de a Instituição ser 

uma conveniada da FGV, todo o curso é ofertado pelo ISAE.   

Outros alunos se posicionaram trazendo que o professor ficava em sala de 

aula apenas “fazendo hora”, sem realmente agregar conteúdo à turma; esta 

consideração vai em desencontro ao valor do ISAE, que traz o professor como um 

articulador, aquele que está em sala de aula para desafiar e gerar uma consciência 

problematizadora nos alunos que irá reforçar as mudanças. Nem em todos os cursos 

está efetivamente ocorrendo.  

Quando se fala do papel do professor, ele deve ser libertador, e não 

alienador, como diz Freire (2016). O professor deve dar “asas” à imaginação deste 

aluno, que trazendo a sua prática profissional para a sala de aula irá colaborar para 

uma diferente visão do mundo e a mudança de paradigmas do que foi vivenciado. O 

autor nos traz que “saber com os educandos, enquanto estes soubessem com ele, 

seria sua tarefa. Já não estaria a serviço da desumanização. A serviço da opressão, 

mas a serviço da libertação”.  (FREIRE, 2016, p. 86) 

O papel do professor deve ser o de auxiliar seus aprendizes no processo de 

transformação. Deve usar de uma forma de transmitir o seu conhecimento que 

ultrapasse as barreiras tradicionais de ensino e faça com que este aluno saia da sala 

de aula instigado e curioso por novos conhecimentos. Ambos, educando e educador, 

devem estar abertos ao diálogo, para juntos aprenderem a aprender.  

Freire nos traz uma abordagem bastante crítica, quando diz que “a narração, 

de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à memorização mecânica do 

conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma em ‘vasilhas’, em 

recipientes a serem ‘enchidos’ pelo educador”. (FREIRE, 2016, p. 80). Certamente 

esta não é a proposta do ISAE, pois querem um professor autor, ou seja, um 

professor instigador de seus alunos, mas nas entrevistas percebe-se ainda falha 

esta questão. Podendo inclusive ser mais bem explorada em novas pesquisas, a 

ponto de se entender qual o diferencial dos professores do ISAE e das outras IES. 

Eles ensinam mesmo de maneira diferente, ou se mantêm na forma tradicional a 

encher as vasilhas vazias, conforme citado por Freire?  
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4.8 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Observa-se que existe uma concordância maior por parte dos alunos com 

relação ao aspecto profissional, o respondente concorda completamente com os 

tópicos levantados quando questionado sobre as competências profissionais, nos 

demais tópicos, ele concorda, porém com ressalvas. Mesmo que o aluno tenha 

pontuado no questionário, os demais tópicos tiveram uma menor intensidade. O 

desejo profissional fica mais forte e evidente do que os demais.  

A discrepância no número de respondentes por turma é um ponto que pode 

também ser avaliado. A posição de um dos respondentes foi o grande número de e-

mails recebidos diariamente da Instituição, o que leva a uma desmotivação para 

abrir algo relacionado ao ISAE. Os alunos receberam o e-mail da pesquisa, mas ao 

relacionar o e-mail ao ISAE, pensaram se tratar de “mais um de seus mailings”.  

Foi observado em todos os tópicos que os cursos não entregam de maneira 

constante o item que foi abordado dentro dos questionários. Percebe-se que não 

existe uma identidade ISAE, pois se observa que cada curso é uma coisa à parte. As 

entregas são diferentes, ficando a dúvida se esta diferença está relacionada ao 

conteúdo ou ao professor, ou também a algo que aconteceu que pode ter mudado a 

percepção de cada um dos alunos individualmente.  

Como esta inconstância ocorreu em todos os tópicos, com diferentes 

avaliações dentro da mesma turma, não podemos assim inferir que se trata de um 

perfil mais crítico de turma.  

Embora o questionário induza as respostas, os alunos reconhecem, mas não 

têm uma elaboração e domínio conceitual próprios do que é a educação 

transformadora. Quando alternativas são oferecidas, o aluno responde, porém nas 

entrevistas não tinha isto elaborado. Existe sim uma diferença nas respostas livres e 

induzidas, diferenças essas que poderão ser mais bem exploradas em futuras 

pesquisas.  

O conceito de educação transformadora utilizado no ISAE não é trabalhado a 

ponto de o sujeito ter se apropriado do conceito. Ele identifica fora de si, mas não 

entende internamente. O aluno precisa ainda se apropriar deste conceito. Precisa 

compreender internamente a proposta de educação transformadora e todo o seu 

diferencial.  
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Apenas um aluno citou a questão do quizz utilizada pelo ISAE em aula como 

um diferencial relacionado à educação transformadora. Será que a metodologia 

(PDA) está sendo utilizada por todos os professores em sala de aula? Como é a 

aceitação dos alunos com relação a isso? Não me parece correto somente um aluno 

perceber este diferencial que está atrelado ao PDA e consequentemente à proposta 

de educação transformadora proposta pelo ISAE.  

Os alunos não citam em nenhum momento questões referentes à metodologia 

e pode ser reflexo de uma falha da pesquisa não ter entrado profundamente neste 

tópico.  

Outro ponto observado nesta conclusão é o de que nenhum dos alunos falou 

da aplicabilidade prática do estudo de caso proposto pela IES em sua metodologia. 

Um dos entrevistados comentou que no primeiro dia de aula foi proposto um 

trabalho em parceria com algumas ONGs da região, porém nunca mais houve 

retorno e posição da continuidade deste processo. A boa intenção existiu, porém 

careceu de um profissional apto, por parte da IES, a dar andamento a esta vivência 

prática e crítica da realidade dos alunos.  
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5 CONCLUSÃO 

Embora a educação transformadora seja um tema cada vez mais debatido no 

meio acadêmico, o presente estudo não evidencia que o aluno do ISAE perceba 

este diferencial dentro de sala de aula, pelos depoimentos conseguimos perceber 

que o aluno não percebe a educação transformadora como um diferencial. O 

conceito de educação transformadora utilizado no ISAE não é trabalhado em sala de 

aula de maneira que o sujeito se aproprie do conceito. 

Os alunos gostam do que é visto, porém nada que supere suas expectativas, 

como evidenciado nas entrevistas.  

Para Closs (2014), os educadores devem desafiar seus estudantes para que 

pensem modelos diferentes dos já prontos e entregues em sala de aula. É papel 

desse educador instigar o educando a se tornar crítico perante a realidade que lhe é 

apresentada, tanto dentro da organização onde atua como também dentro da sua 

sociedade. Da mesma forma que Closs, Freire, falando da educação bancária, nos 

traz que o saber somente irá ocorrer na “invenção, na reinvenção, na busca inquieta, 

impaciente, permanente. (...) Busca esperançosa também” (2016, p. 81). 

Para Freire (2016), o movimento de busca será justificado quando estivermos 

conscientes de que vai ao encontro de querer ser mais, deve aparecer como um 

desafio motivador para seguir em frente e jamais como um freio ao ato de buscar. 

Este buscar ser mais deve ocorrer na comunhão de opiniões, nas diferenças e 

relações antagônicas entre opressores e oprimidos; a partir daí novos caminhos 

serão construídos.  

Uma escola de Negócios, como o ISAE, tem uma fundamental importância na 

formação de novos valores e paradigmas em seus alunos, pois estes alunos são 

gestores e possíveis futuros gestores que irão, por meio de suas decisões, impactar 

não somente o indivíduo, mas sua família e todo o seu meio. No atual contexto em 

que vivemos, é importante ressaltar que estes novos valores estejam alinhados aos 

interesses individuais, mas, principalmente, aos coletivos. Os conhecimentos 

adquiridos em um curso nortearão e guiarão estes líderes ou futuros líderes em suas 

tomadas de decisão.  

Quando é pensado em uma escola de negócios, certamente o intuito deste 

aluno é aumentar o retorno financeiro seu ou da empresa, muito complexo querer 

que uma escola trabalhe com conceitos de educação transformadora, e querer que 
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este aluno saia da sala de aula critico com relação ao meio, enquanto que isto nem 

sempre é bem visto dentro de sua organização. Esta proposta mostra-se então 

insustentável, pois corre-se o risco de aumentar o número de demissões, visto esta 

posição desenvolvida pelo aluno.  

A questão da educação é tão importante para o mundo que obviamente 

entrou para a agenda de 2030, uma iniciativa do Pacto Global e PRME14, sendo 

essa uma ação global, onde deve ocorrer o comprometimento do mundo para 

alcançar o desenvolvimento sustentável. Este plano de ação está dividido em 17 

objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas para que os objetivos sejam 

alcançados. O objetivo de número 4, que está intimamente relacionado a esta 

pesquisa, fala da Educação de Qualidade.  

Abaixo, o objetivos e metas do Educação de Qualidade. 

Objetivo: Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e 

promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.  

Para que este objetivo seja atendido, as seguintes metas deverão ser 

respondidas:  

1. Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino 

primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de 

aprendizagem relevantes e eficazes 

2. Até 2030, garantir que todos as meninas e meninos tenham acesso a um 

desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-

escolar, de modo que eles estejam prontos para o ensino primário 

3. Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e 

mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços 

acessíveis, incluindo universidade 

4. Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que 

tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para 

emprego, trabalho decente e empreendedorismo 

5. Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a 

igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os 

mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as 

crianças em situação de vulnerabilidade 

                                                           
14 (Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. Acesso em: 18/09/2017) 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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6. Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos 

adultos, homens e mulheres estejam alfabetizados e tenham adquirido o 

conhecimento básico de matemática 

7. Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e 

habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, 

entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de 

vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura 

de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da 

contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável 

7a. Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para 

crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero, e que proporcionem ambientes de 

aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos 

7b. Até 2020, substancialmente ampliar globalmente o número de bolsas de 

estudo para os países em desenvolvimento, em particular os países menos 

desenvolvidos, pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países 

africanos, para o ensino superior, incluindo programas de formação profissional, de 

tecnologia da informação e da comunicação, técnicos, de engenharia e programas 

científicos em países desenvolvidos e outros países em desenvolvimento 

7c. Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores 

qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional para a formação de 

professores, nos países em desenvolvimento, especialmente os países menos 

desenvolvidos e pequenos Estados insulares em desenvolvimento 

O objetivo reforça a importância de uma educação de base de qualidade que 

permita que este educando cresça melhor preparado e apto a entender de maneira 

crítica a sociedade onde está inserido. Fala-se de uma educação de qualidade, 

porém não se define o que é esta educação de qualidade.  

Para a pesquisa, uma educação de qualidade é aquela que proporciona ao 

educando e educador a construção de um conhecimento coletivo, uma educação 

problematizadora e de caráter reflexivo, que proporcione uma visão crítica perante 

aquilo que é apresentado, que ao final se transforme em atitude prática e que resulte 

em uma inserção crítica na realidade. Perante isso, falta ao ISAE entender de que 

forma pode melhor fazer suas entregas para que este aluno perceba que está tendo 

uma educação de qualidade, que desenvolverá nele não somente as competências 

profissionais, mas também uma educação que quer trabalhar todos os aspectos da 
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vida deste aluno, como as competências relacionadas à vida em sociedade, as 

competências interpessoais e principalmente a atitude prática perante o que foi 

aprendido em sala de aula, e também fora dela.  

Ao observar as discrepâncias entre o que foi dito nas entrevistas e o resultado 

da pesquisa quantitativa, percebe-se que falta a este aluno compreender o que é 

uma educação transformadora e como ele será parte desta mudança.  

É de salientar a importância de a IES buscar uma constante melhoria na 

qualidade do ensino ofertado, instigando constantemente este aluno a querer buscar 

mais conhecimento; isto deve estar alinhado a educadores com uma postura 

humilde e instigante perante a vida, no sentido de se saber que também não se sabe 

tudo e estar aberto a aprender ensinando.  

As médias das turmas mostraram um desequilíbrio e possivelmente uma 

diferença nas entregas; enquanto alguns professores foram muito elogiados, outros 

foram duramente criticados nas entrevistas. A falta de capacitação dos educadores 

pode sim refletir no baixo resultado de algumas turmas, como também um perfil mais 

crítico de alunos dentro destas turmas. Ponto que pode ser avaliado em maior 

profundidade em futuras pesquisas para melhor compreensão deste gap. 

Falta ainda por parte da Instituição um material descritivo das metodologias 

utilizadas para padronização das entregas. A proposta de educação transformadora 

não pode estar somente na cabeça do seu criador, deve ser disseminada pela 

instituição através de manuais que tragam explicitamente qual a “receita do bolo”.  

Finalizando a dissertação, deparamos com uma pesquisa de Álvaro Martins 

Fernandes Junior15 questionando se os alunos querem as metodologias ativas. 

Alunos estes de bacharelados e licenciaturas, diferentes do público-alvo da 

pesquisa, que eram alunos de pós-graduação, porém alunos também. A pesquisa 

mostrou que os alunos não anseiam por esta educação transformadora, eles 

preferem que o professor traga os conteúdos e os apresente em sala de aula. Como 

diz Freire, “a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os 

depositários e o educador, o depositante” (FREIRE, 2016, p. 80), portanto, os alunos 

serão meros ouvintes. Este artigo nos faz repensar em até que ponto o aluno de 

uma pós-graduação está pronto para ser protagonista de sua aprendizagem. Temos 

que rever a educação de base para colocar a “sementinha” na cabeça do aluno, 

                                                           
15 Disponível em: < http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/os-alunos-querem-as-metodologias-
ativas-blee45fztlx6hb1pqwg2lp03b > (Acessado em: 23/08/2017) 
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para que ele cresça e se desenvolva academicamente com esta postura ativa em 

relação a sua educação, entendendo que a realidade é um processo constante de 

transformação e de novas realidades.  

Se em sua visão, o ISAE quer ser visto como uma escola de Negócios 

referência em educação transformadora, precisa organizar sua metodologia de 

ensino transformadora para que as discrepâncias encontradas nos resultados sejam 

cada vez menores. Uma forma de minimizar os erros seria fazer o aluno perceber a 

grandiosidade desta maneira diferenciada de ensinar. Logicamente cada turma tem 

o seu perfil e diferenças sempre ocorrerão, a questão é que a escola deve 

proporcionar a todas as turmas as mesmas condições para que possam desenvolver 

competências necessárias para este crescimento profissional.  

A expectativa com a pesquisa é a de que cada vez mais Instituições 

promovam a educação transformadora e que o trabalho sirva de inspiração para o 

constante fazer e refazer, e, principalmente, na vocação de querer ser mais sempre.  
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ANEXO A – MODELO DO EMAIL  
 
 

Abaixo, segue o e-mail enviado aos alunos solicitando a participação na 

pesquisa:  

 

O título do e-mail: Pós-Graduação ISAE - Pesquisa 

 

Olá!  

 

Espero que você esteja bem.  

 

Sou aluna do Mestrado do ISAE e como parte da minha dissertação preciso 

avaliar a sua opinião como aluno/a com relação à proposta de educação ofertada 

pelo ISAE em seus cursos de Pós-Graduação.  

 

São apenas 13 perguntas, de fácil entendimento, e você levará no máximo 1 

minuto para respondê-las.    

 

Sua participação é fundamental para o sucesso da pesquisa.  

 

Após finalizada, encaminharei a todos que participaram a minha dissertação 

para poderem avaliar também os resultados obtidos.  

 

Agradeço pela ajuda, por gentileza responder até o dia xx de xx de 2017.  

 

Atenciosamente,  

Gabriella Paul 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO  

 

Abaixo as perguntas que foram utilizadas no questionário:  

Número Tópico  Pergunta 

1 Competência Profissional  Nas aulas é enfatizado principalmente o 

desenvolvimento de competências 

(conhecimentos, habilidades e atitudes) 

das pessoas para a vida profissional. 

2 Vida em Sociedade Nas aulas é enfatizado principalmente o 

desenvolvimento de competências 

(conhecimentos, habilidades e atitudes) 

das pessoas para a vida em sociedade. 

3 Competências Interpessoais O conteúdo das disciplinas visa a 

transformação do aluno em termos de 

atitudes interpessoais (relações entre 

pares no trabalho e na sociedade). 

4 Competência Profissional O conteúdo das disciplinas visa a 

transformação do aluno em termos 

profissionais. 

5 Utilidade Prática do 

Conhecimento 

O conteúdo das disciplinas enfatiza a 

utilidade prática do conhecimento 

(aplicação no dia a dia de sua vida). 

6 Vida em Sociedade A abordagem dos conteúdos em sala de 

aula possibilita autorreflexão (no sentido 

de refletir sobre qual é o seu papel 

dentro da sociedade hoje). 

7 Competência Profissional As aulas despertam a necessidade e o 

desejo de buscar por mais conhecimento 

profissional. 

8 Vida em Sociedade O curso enfatiza a capacidade de 

analisar criticamente a realidade social, 

política, econômica e organizacional. 

9 Competências Interpessoais As aulas despertam nos alunos a 
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necessidade e o desejo de melhor 

compreender e reconhecer o outro (tanto 

na organização quanto na vida social). 

10 Educação Transformadora  As aulas despertam a necessidade e o 

desejo de buscar mais desenvolvimento 

e transformação pessoal.  
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ANEXO C – ROTEIRO DA ENTREVISTA 
 

Abaixo listo as perguntas que serviram de base para as entrevistas:  

1) Você já escutou falar no termo Educação Transformadora?  

2) Se sim, você pode me descrever o que é para você essa educação 

transformadora?  

3) Na sua opinião, o ISAE aplica esta educação transformadora nas 

suas aulas?  

4) Como você percebe esta aplicabilidade no seu trabalho? Me diga 

uma situação onde você aplica o aprendido em sala de aula.  

5) A educação transformadora promoveu a sua transformação?  

6) Você realizou outra Pós-Graduação? Consegue perceber diferença 

com a proposta do ISAE?  

 

Abaixo, o questionário foi mudado para as últimas três entrevistas, com o 

propósito de avaliar se as entrevistas estavam realmente saturadas ou se teríamos 

ainda respostas diferentes. 

 

  7)        Você percebe que em sala de aula ocorre o desenvolvimento de 

competências e habilidades, além de também trabalhar com o seu 

desenvolvimento humano?  

8) O curso proporciona a você uma capacidade de julgar e criticar a 

sua realidade?  

9) Você acredita que as aulas do ISAE te preparam para uma melhor 

compreensão de si mesmo e do outro?  

10) O curso trabalha, despertando em você uma curiosidade para que 

continuamente busque por mais conhecimento? Como é na sua 

vida? Como mudou a sua forma de agir? No que mudou?  

11) A sua prática pessoal e profissional é levada para a sala de aula 

para ser debatida e isso gera uma reflexão na sua vida? 

 
 
 
 
 
 


