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Apresentação  
 

 

Esta pesquisa foi motivada por quatro motivos: primeiro, Vergara (2000) 

apontou que as Universidades Corporativas têm características doutrinárias 

quanto ao conteúdo de seus programas; segundo, Ramos (2001) pesquisou as 

possibilidades e dificuldades da implantação de Universidades Corporativas e 

nelas verificou doutrinação; terceiro, eu observei que os artigos e reportagens a 

respeito das Universidades Corporativas as exaltavam muito como uma 

solução definitiva para inúmeros problemas, só identificavam os prós e não 

existiam os contras, e isso me fez lembrar alguns modismos como 

Reengenharia, Balanced Scorecard, e outros; quarto motivo: Grisci e Dengo 

(2003),  provam que, do modo como se apresentam, as Universidades 

Corporativas no Brasil encontram-se distantes da proposta teórica de Meister 

(1999), configurando-se mais como um modismo do que uma inovação. 

 

Verifica-se, nos últimos anos, um grande crescimento de Universidades 

Corporativas e, paralelamente, deveria haver um maior número de artigos de 

natureza crítica a respeito do assunto para melhor lapidar essa nova forma 

educacional, identificando e eliminando suas limitações. Nesse sentido busca-

se aprofundar os estudos referentes às Universidades Corporativas. O 

propósito dessa dissertação é verificar se as Universidades Corporativas 

possuem caráter doutrinário e porquê. 

 

O estudo está estruturado em quatro capítulos. No primeiro, apresenta-

se o problema motivador da pesquisa, os objetivos da investigação, a 

delimitação do estudo, bem como sua relevância e a descrição da metodologia 

adotada. Serão também apresentadas neste capítulo a tipologia da pesquisa, o 

universo definido e as amostras, os sujeitos e os ambientes envolvidos na 

pesquisa, o esquema usado para coletar dados, além de serem apontadas as 

limitações do método utilizado. 
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O segundo capítulo, referente ao levantamento bibliográfico, é dividido 

em quatro tópicos: O primeiro apresenta as origens da Universidade 

Tradicional bem como seu conceito. Além disso, são apresentados também o 

conceito e a finalidade da educação. O segundo tópico diz respeito ao contexto 

de surgimento das Universidades Corporativas, sua evolução, e faz 

comparações entre o setor de Treinamento & Desenvolvimento e a 

Universidade Tradicional. O terceiro tópico é sobre controle organizacional, e 

para isso são tomados como referência os estudos de Foucault (1987), 

Carvalho da Silva (2002), e Prestes Motta et al (1995). Já o quarto tópico expõe 

estudos sobre doutrinação a partir de dois autores: Snook (1974), que 

considera a intenção como único critério para discriminação da doutrinação e 

Reboul (1980), que critica fortemente o critério da intenção como discriminador 

da doutrinação, considerando que pessoas “bem-intencionadas” ou que 

acreditam no que estão falando podem estar doutrinando. Treze casos de 

doutrinação são descritos, contrariando a tese da intenção defendida por 

Snook. Ambos os estudos serviram para a elaboração do questionário que foi 

preenchido por indivíduos que realizaram cursos em Universidades 

Corporativas. 

  

O terceiro capítulo expõe as cinco fases da pesquisa de campo e 

também os seus resultados. 

 

No quarto e último capítulo apresentam-se as conclusões, que dão 

resposta ao problema de investigação, e também são apresentadas sugestões 

para uma nova agenda de pesquisas. 
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Resumo  
 

 

Esta pesquisa teve por objetivo verificar se as Universidades 

Corporativas possuem caráter doutrinário e porquê. Para possibilitar a 

identificação e a análise, os meios utilizados foram as pesquisa de campo e 

bibliográfica. O levantamento bibliográfico permitiu concluir que universidade 

não é o termo adequado e correto para identificar a “Universidade” Corporativa, 

pois universidade está ligada não só ao ensino, como também à pesquisa, à 

investigação na busca da verdade, o que raramente ocorre em Universidades 

Corporativas. Além disso, o levantamento bibliográfico forneceu informações 

sobre controle organizacional e doutrinação, relevantes para a análise das 

Universidades Corporativas. Enquanto o mercado necessita indivíduos mais 

críticos, criativos e empreendedores, as Universidades Corporativas limitam a 

liberdade do pensamento. A pesquisa de campo baseada nos estudos de 

Reboul (1980) e Snook (1974) forneceu dados que possibilitaram identificar 

que as políticas e práticas da Universidade Corporativa pesquisada têm 

características de doutrinação, opostas às de educação, porém em grau 

reduzido, segundo os respondentes da pesquisa. Essa circunstância de uma 

certa forma feriu a suposição inicial do estudo, porém suscitou outras 

suposições ao seu final. 
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Abstract  
 

 

This research had the objective to verify if the Corporative Universities 

have a doctrinal character and why.  In order to make the identification and 

analysis possible, field and bibliographic researches have been used.  The 

bibliographical survey allowed to conclude that university is not the adequate 

and correct term to identify the Corporative “University”, as an university does 

not only concern teaching. Regarding research, the investigation seeks the 

truth, what rarely occurs in Corporate Universities. Besides this, the 

bibliographical survey furnished information about organizational control and 

indoctrination that are important to the analysis of the Corporative Universities.  

While the market needs more critical, creative and enterprising individuals, the 

Corporative Universities limit the freedom of the thought. The field research is 

based on the studies of Reboul (1980) and Snook (1974), providing data that 

made the identification of politics and practices of the researched Corporate 

University possible, giving them doctrinal characteristics, which are opposed to 

those of education, but in a reduced degree, as compared with the respondent 

of the research. This circumstance harmed in a certain way initial supposition of 

the study, but at its end roused other suppositions as well. 
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1. O PROBLEMA E A METODOLOGIA 
 
 
 

"Doutrinação não é atividade diferente do 
ensino, mas a perversão do ensino”. 

Olivier Reboul 
 

"Só o nada é neutro”. 
Jean Jaurès 

 

 

 

A Ciência é uma das formas de ter acesso ao conhecimento com 

algumas características capazes de distinguí-la das demais como: a coerência, 

o estudo profundo, ser passível de refutação e o rigor metodológico que 

protege a ciência e o pesquisador de erros e precipitações, utilizando um 

conjunto de regras capazes de fornecer segurança à pesquisa científica na 

consecução de seus objetivos em relação à obtenção de conhecimento. 

 

O presente capítulo esclarece o problema motivador da pesquisa, os 

objetivos da investigação, a delimitação do estudo bem como sua relevância. 

O capítulo também é constituído pela descrição da metodologia adotada. 

Serão apresentados: a tipologia da pesquisa, o universo definido e as 

amostras, os sujeitos e ambientes envolvidos na pesquisa, o esquema usado 

para coletar dados além de serem apontadas as limitações do método 

utilizado. 
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1.1 O PROBLEMA  
 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

No início da década de 90, com a ampla socialização do conceito de 

Organizações de Aprendizagem, consolidou-se a afirmação de que a área de 

Treinamento & Desenvolvimento deveria evoluir de algo acessório ao 

desempenho organizacional para uma importante vantagem estratégica. Uma 

organização que aprende baseia-se em experiências passadas, tanto de 

sucessos quanto de fracassos, e reconhece não existirem forças separadas no 

mundo, mas sim fatos e situações inter-relacionadas. Neste conceito, a raiz da 

inovação está na teoria e nos métodos, e não na prática. Absorver as melhores 

práticas, como tem estado em moda, não gera aprendizagem real e a 

organização que aprende não é uma máquina de “clonagem” das melhores 

práticas de outros (Senge, 1990).  

 

Os pilares centrais das Organizações de Aprendizagem assentam-se na 

disseminação de conhecimentos, na noção absoluta de interdependência entre 

os fatos e, principalmente, no potencial humano como alavanca de processo de 

melhoria das experiências vividas (Araújo, 2001). 

 
No processo de desenvolvimento humano nas empresas será cada vez 

mais exigido que os esforços e investimentos tenham uma aplicação com 

adequado retorno, deixando de ser um mero processo de treinar indivíduos, 

para se transformar em uma atividade econômica rentável cuja efetividade 

possa ser medida por seus resultados. Muitas organizações, cientes da nova 

realidade, passam a utilizar os princípios das Organizações que Aprendem e 

passam a gerenciar o conhecimento por meio da criação de universidades na 

própria instituição, denominadas Universidades Corporativas. Estas são 

apresentadas como um instrumento mais completo que os setores de 

Treinamento & Desenvolvimento, principalmente pelo foco em resultados e por 

mais adequadamente sustentar o desenvolvimento estratégico das empresas. 
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Mas como Universidade Corporativa é um conceito relativamente novo, os 

estudos sobre o assunto não se esgotaram, e muitos executivos, conhecendo 

somente os supostos benefícios, implantam uma Universidade Corporativa em 

suas empresas e os resultados acabam não sendo os esperados. 

 

Algumas Universidades Corporativas priorizam o treinamento realizado 

totalmente pela própria organização, utilizando como docentes e organizadores 

dos cursos apenas os empregados da própria organização em vez de utilizar 

também professores capacitados oriundos da Universidade Tradicional. Além 

disso, Vergara (2000) aponta que a despeito de o discurso organizacional 

mencionar a capacidade de pensar diferente, de inovar, de romper paradigmas, 

como a principal competência hoje exigida, as Universidades Corporativas 

possuem caráter doutrinário.  

 

Somente ensinar o que é de agrado e de interesse da organização pode 

tornar-se uma falha grave. Neste estudo, questiona-se se o treinamento ou a 

educação continuada como preferem outros, em Universidades Corporativas 

irá doutrinar ou educar, se irá permitir a crítica e a reflexão ou irá fornecer 

somente ferramentas e informações aos funcionários, ou seja, se irá “formar” 

ou “informar” seus empregados. Como a informação está cada vez mais 

acessível, o mais correto seria focalizar a formação e a educação dos 

indivíduos nas empresas. 

 

A questão que, então, se põe é: As Universidades Corporativas 

possuem caráter doutrinário? Por quê? Responder a essas questões é o 

objetivo final do presente estudo. 
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QUESTÕES A SEREM RESPONDIDAS  
 

 

Para alcançar o objetivo final, foram estabelecidas as seguintes questões: 

 

• O que significa o termo Universidade? 

• O que é uma Universidade Corporativa? 

• Em que Universidade Corporativa difere da Universidade Tradicional? 
• Em que a Universidade Corporativa difere do tradicional Departamento 

de Treinamento e Desenvolvimento? 

• O que é Controle Organizacional? 

• O que é Doutrinação? 

 

 

SUPOSIÇÕES 
 

 

Partimos da suposição de que o treinamento ou educação continuada 

em Universidades Corporativas não desenvolve a crítica e a reflexão mas, na 

maioria das vezes, apenas fornece de forma doutrinária ferramentas e 

informações aos participantes, de acordo com os interesses dos gestores da 

organização. 

 

A maioria dos treinamentos é afastada do “estado da arte”, ou seja, os 

conhecimentos são provenientes de uma dada corrente epistemológica e sem 

apreciação crítica. Dessa forma, a maioria dos participantes acredita que o 

conteúdo aprendido é uma verdade absoluta. Assim, uma teoria que limite o 

pensamento e a reflexão do funcionário pode ser ensinada como a melhor 

forma de se trabalhar, ou que os valores da empresa são os mais corretos e 

que o bom funcionário deva seguí-los sem questioná-los. Supõe-se, então, que 

os treinamentos ou a educação continuada nas Universidades Corporativas 
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sejam o reflexo dos interesses dos gestores da organização em doutrinar os 

participantes, especialmente os funcionários, ou seja, um novo exemplo do 

modelo fordista no qual gestores pensam e os funcionários trabalham. 

 

Caso a suposição de caráter doutrinário fosse confirmada, certamente 

Universidade Corporativa é uma denominação errônea para este organismo, 

pois o termo Universidade está ligado ao desenvolvimento e progresso da 

ciência, da crítica e da reflexão, ou seja, objetivos opostos à doutrinação. 

 

 

DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 
 

 

Tendo em vista a grande variedade de problemas relacionados à 

maneira de ensinar e ao conteúdo a ser ensinado, a pesquisa limita-se a 

estudar somente aos assuntos relacionados com o possível caráter doutrinário 

por parte das Universidades Corporativas.  

 

O estudo visa identificar limitações das Universidades Corporativas 

quanto ao desenvolvimento do livre pensamento e do espírito crítico, do ensino 

com base na compreensão e no entendimento. 

  

O tema está relacionado a outros de grande importância, tais como 

capital intelectual, tecnologias de aprendizado nas Universidades Corporativas, 

gestão do conhecimento e parcerias entre as universidades tradicionais e as 

empresas. Mesmo que esses assuntos estejam de alguma forma relacionados 

com o tema da atual pesquisa, eles não serão aqui abordados. As referências 

que serão feitas objetivam, unicamente, verificar se as Universidades 

Corporativas pesquisadas possuem caráter doutrinário. 

 

O estudo está também delimitado à percepção de funcionários que estão 

freqüentando ou freqüentaram uma Universidade Corporativa. A opção por se 
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ouvir somente os funcionários, deixando de lado a cadeia de valor, deve-se a 

poucas Universidades Corporativas, no município do Rio de Janeiro, treinarem 

toda a cadeia e deve-se também a limitações de acessibilidade aos 

participantes de tal cadeia de valor. 

 

 

RELEVÂNCIA DO ESTUDO 
 

 

Dentre as mudanças mais importantes que ocorreram nesses últimos 

tempos, pode-se citar a entrada da humanidade na Economia do 

Conhecimento. No início da década de 90 se consolida essa mudança de 

paradigmas nas empresas, tendo por base a socialização acentuada do 

conceito de Organizações de Aprendizagem. A cada dia o assunto relacionado 

ao desenvolvimento de pessoas ganha maior importância, tanto no meio 

acadêmico quanto empresarial.  

 

Uma das áreas que provavelmente mais sofrerá modificação dentro das 

organizações nos próximos anos será a tradicional área de Treinamento & 

Desenvolvimento. Atualmente, ocorre uma exigência cada vez mais intensa da 

área de Recursos Humanos, ou melhor, de Gestão de Pessoas, para 

abandonar seu viés burocrático e tornar-se um efetivo centro de resultados. 

Atrair, desenvolver e reter talentos serão prioridades ligadas diretamente às 

estratégias das empresas cuja responsabilidade também incluirá a educação 

contínua destes talentos. 

 

O conceito de Universidade Corporativa, embora esteja espalhando-se 

rapidamente por muitas empresas, ainda é um conceito relativamente novo. O 

presente trabalho apresenta as possibilidades, entendidas como o conjunto de 

possíveis benefícios e contribuições que são esperadas por esta forma de 

treinamento, tais como a definição do treinamento com base nas necessidades 

da empresa, permitindo a adequação do conteúdo programático à realidade da 
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companhia. Isso está de acordo com as tendências apontadas para o século 

XXI, como customização e agilidade. Além dessa e de outras características, o 

custo por indivíduo é menor. Contudo, a Universidade Corporativa também 

apresenta limitações, aqui entendidas como desvantagens, problemas ou 

fatores que dificultam o real aprendizado, a educação e a emancipação do 

participante como ser humano. Além disso, pode-se questionar se os 

responsáveis pela educação corporativa estão cientes do que realmente é atual 

ou importante.  

 

O conhecimento, atualmente considerado o maior ativo da empresa, 

deveria ser desenvolvido e estimulado sem restrições na empresa. A simples 

transmissão de informações por meio de um ensino superficial não possibilita o 

desenvolvimento do espírito crítico dos participantes. Outro problema está na 

qualidade do conteúdo ensinado. Como exemplo, pode haver o caso de o 

grupo responsável pela empresa ter agrado por uma tecnologia que mecaniza 

os funcionários. Tal grupo coordena o treinamento dessa tecnologia, e os 

instrutores a ensinam como a melhor forma de se trabalhar. É comum também, 

por meio dos treinamentos, serem transmitidos e fixados os valores da 

organização como os melhores. Os indivíduos com o espírito crítico nem 

sempre bem desenvolvido, podem ficar satisfeitos com o treinamento e 

internalizar esses valores ou essas tecnologias como as melhores. Tais casos 

são exemplos de controle implícito realizados pelos dirigentes de uma 

organização. 

 

Vergara (2000, p.187) adverte que: 

 

...a Universidade  Corporativa, voltando-se tanto para seus objetivos, 
estratégias e atividades específicas, corre o risco de formar 
“apertadores de parafuso”, no sentido chapliniano, e perder sua 
competitividade por não dispor  de pessoas que dominem o 
pensamento abstrato, os conceitos, que não desenvolvam as 
habilidades requeridas a um aprendizado contínuo, pessoas capazes 
de ler o que não está escrito, de ver o que não é mostrado, de ouvir o 
que não é falado. Enfim, pessoas capazes de fazer a diferença em 
um mundo de constantes e velozes mudanças. 
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É possível que algumas Universidades Corporativas já desenvolvam a 

crítica e a reflexão em seus programas. Então, este estudo visa investigar até 

que ponto as Universidades Corporativas se aproximam ou se afastam do que 

se caracteriza como caráter doutrinário, além de promover a ampliação dos 

conhecimentos teórico-científicos acerca do assunto, pois há uma certa 

escassez na literatura especializada sobre a avaliação ou análises mais 

profundas sobre Universidades Corporativas.  

 

Esse estudo também visa dar uma contribuição aos estudos sobre 

treinamento e desenvolvimento de indivíduos, além de poder vir a ser de 

interesse para auxiliar o executivo na tomada de decisões quanto ao 

treinamento, de modo a trazer, para estes dirigentes, informações científicas 

que lhes permitam conduzir com maior assertividade suas decisões no que 

concerne ao assunto. 

 

 

1.2 METODOLOGIA 
 

 

 
TIPO DE PESQUISA 
 

 

  Para a classificação da pesquisa, toma-se como base a taxonomia 

apresentada por Vergara (2004), que a qualifica em relação a dois aspectos: 

quanto aos fins e quanto aos meios. 

 

 Quanto aos fins: é uma pesquisa descritiva. Descritiva, pelo fato de 

expor as características e a evolução das Universidades Tradicionais, do setor 

de Treinamento & Desenvolvimento e das Universidades Corporativas.  

 

Quanto aos meios é uma pesquisa bibliográfica e de campo. 

Bibliográfica, pois foi feito um estudo sistemático em referências conhecidas e 
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artigos que tratam do tema, para a fundamentação teórico-metodológica do 

trabalho. A pesquisa é de campo, pois os dados foram coletados na própria 

Universidade Corporativa. 

 

 

UNIVERSO, AMOSTRA E SELEÇÃO DOS SUJEITOS 
 

 

  A pesquisa tem como universo alunos de todas as empresas que 

possuem uma Universidade Corporativa. 

 

No entanto, como se verá adiante, só foi possível obter dados de uma 

única Universidade Corporativa, não sendo, portanto, uma representação do 

universo. 

 

Foram considerados sujeitos desta pesquisa os funcionários que já 

freqüentaram ou freqüentam uma Universidade Corporativa. A pesquisa não 

ouviu fornecedores, clientes e outros componentes da cadeia de valor. 

 

 

COLETA E TRATAMENTO DE DADOS 
 

 

Os dados foram coletados por meio de pesquisa bibliográfica e de 

campo: 

 

No campo, a investigação foi realizada por meio de questionários 

fechados. Para preservar os dados obtidos, foi garantido o anonimato das 

pessoas e da organização 
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Após a definição da variável doutrinação e após a coleta dos dados no 

campo, os dados foram tabulados por meio de parâmetros estatísticos 

baseados na freqüência. 

 

 
LIMITAÇÕES DO MÉTODO 
 

 

No método escolhido, a pesquisa se fundamenta em dados empíricos 

processados quantitativamente sendo que, a partir do referencial teórico 

proposto, as suposições levantadas foram analisadas com base nos 

questionários fechados. Este método convencional tem limitações como 

qualquer outro. A principal limitação diz respeito à dificuldade de se estabelecer 

generalizações a partir de casos isolados, fazendo com que as conclusões 

refiram-se concretamente apenas aos grupos pesquisados e apenas 

hipoteticamente para os demais grupos. Além disso, é possível que os 

profissionais da organização não tenham dado informações verídicas sobre os 

reais acontecimentos que os envolvem. Outra limitação foi uma suposta 

insatisfação do funcionário com a empresa, gerando um preenchimento 

tendencioso do questionário. 
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Neste capítulo foi apresentado o seguinte problema de investigação: As 

Universidades Corporativas possuem caráter doutrinário? Por quê? A partir da 

definição do problema, foram elaboradas questões intermediárias e 

apresentadas as suposições, a delimitação e a relevância do estudo. Além 

disso, foram apresentados também o tipo de pesquisa realizado, o universo e a 

amostra, a coleta de dados utilizada, o tratamento dado aos resultados da 

pesquisa de campo e as limitações do método escolhido. 
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2. DESVENDANDO A UNIVERSIDADE CORPORATIVA 
 

 
 
"Precisamos de uma Universidade semente, 
capaz de gerar um desenvolvimento que o 
país não tem. (...) Uma das funções mais 
elevadas da Universidade é o cultivo do 
saber e o exercício da investigação científica 
e tecnológica”. 

Darcy Ribeiro 
 

 

 

 

Neste capítulo serão discutidas questões referentes à Universidade 

Tradicional, à Educação, ao desenvolvimento da Universidade Corporativa e 

aos estudos de Controle Organizacional e Doutrinação, com base em 

importantes contribuições da literatura sobre esses temas. Tal revisão da 

literatura apresentará as definições dos referidos termos e buscará esclarecer 

qual seu contexto de surgimento e proliferação, fornecendo base suficiente 

para a análise de algumas Universidades Corporativas, verificando se estas 

possuem ou não características doutrinárias. 
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2.1 A UNIVERSIDADE TRADICIONAL : ORIGENS 
 

 

ORIGENS 
 

 

 A Universidade, que neste estudo posteriormente será denominada 

Universidade Tradicional para diferenciá-la da Universidade Corporativa, teve 

origem no Século XII, mas desde a Antiguidade já existiam centros de 

aprendizagem. Na China, Confúcio ensinava para centenas de discípulos. Seus 

ensinamentos tinham mais conteúdos morais e tradicionais do que intelectuais, 

fato que os descaracterizam do ensino universitário. Além disso, tal ensino não 

pode ser considerado uma Universidade visto que não havia universalização, 

pois existia um único mestre e não se estudavam as ciências particulares 

(Tobias, 1969). 

 

Na Grécia, as escolas de Pitágoras, de Platão e de Aristóteles se 

aproximaram mais do conceito de Universidade. A escola fundada por 

Pitágoras tinha o ensino com muitas explicações por meio de números e tinha 

finalidade moral e política, mas os discípulos aceitavam como critério supremo 

da verdade a palavra do mestre. Como a Universidade tem como finalidade a 

contemplação e a investigação da verdade, ainda não existia a Universidade. 

 

Platão criou um círculo de discípulos e, depois, a Academia. Tal 

organização era um lugar especial de coexistência e convivência com seus 

alunos. Eram ensinadas as Ciências e a Filosofia, visando ao ensino da 

verdade. Contudo, segundo Tobias (1969), por não dispor de vários mestres, 

por não ser entidade oficialmente criada, por não ensinar as ciências 

particulares, por não ter escolas profissionais ou faculdades, a Academia não 

constituiu uma Universidade. Aristóteles criou uma escola, o Liceu, que era 

voltada para a investigação e para o ensino das ciências particulares e da 

verdade. Entretanto, tinha apenas um único mestre. 
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Em Alexandria foi criada uma instituição científica dedicada 

exclusivamente à investigação: o Museo. Com o tempo, os sábios que apenas 

investigavam passaram também a ensinar, principalmente a Medicina. Mas o 

Museo não visava ao saber e ao ser em sua universalidade e não possuía 

nenhuma corporação de alunos ou mestres. Por isso, tal organização não 

podia também ser considerada uma Universidade. 

 

O nascimento e o desenvolvimento da Universidade ocorreu, conforme 

consenso de especialistas na área, na Idade Média. No Século XII, um 

conjunto de esforços intelectuais – edição, coleta, e sistematização de 

informações – culminou com o estabelecimento do studia generalia por grupos 

de estudiosos que, segundo Minogue (1981), eram locais de aprendizagem 

que, em virtude da fama de seus professores puderam atrair estudantes de 

toda Cristandade. Para Tobias, para ser studia generalia a escola devia, no 

mínimo, ter três qualidades: 

 

1. atrair ou, pelo menos, convidar estudantes de todas as partes e 

não somente os de uma região ou de um país; 

 

2. ser um lugar de estudos superiores, pelo menos de uma das três 

faculdades: Teologia, Direito ou Medicina; e 

 

3. possuir vários mestres. 

 

A maioria dos historiadores que estudam e pesquisam a Universidade 

consideram as Universidades de Bolonha e de Paris como as primeiras a existir 

(Charle, 1996; Minogue, 1981 e Wanderlay, 1986). Os professores em Paris e 

os estudantes em Bolonha acharam vantajoso se agrupar numa corporação 

legal. Após fazerem isto, adotaram o termo universitas. 

 

Entretanto, Tobias (1969) considera que as primeiras Universidades 

foram as de Constantinopla e de Al-Azhar e que os europeus, talvez 
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convencidos de uma suposta superioridade universal européia, dificilmente 

suportariam que o centro de excelência da cultura, como é a Universidade, 

tivesse tido origem fora de seu continente. A organização de ensino de 

Constantinopla, fundada em 425, ensinava Filosofia, Ciências e Letras; 

existiam alunos e professores de várias regiões além de estar voltada para a 

investigação, ou seja, esta organização em Constantinopla tinha todas as 

características das universidades da Idade Média. Assim como Constantinopla, 

a Universidade de Al-Azhar surgiu no Cairo no ano de 988 e era centrada na 

Teologia, assim como a Universidade de Paris. Tal instituição recebia alunos 

de muitas regiões diferentes e longínquas, tinha vários mestres e buscava a 

totalidade do saber. Então, a Universidade de Al-Azhar foi realmente uma 

universidade no sentido ocidental e estrito do termo. 

 

Foi visando solucionar um grande número de disfunções surgidas nas 

escolas existentes e às críticas por elas suscitadas, que os studia generalia 

foram constituídos. Antes, os mestres ensinavam a seu modo, misturando de 

maneira questionável disciplinas como Filosofia e Teologia, Direito Civil e 

Canônico (Charle, 1996). Para controlar essa situação anárquica, os mestres 

se associaram. Objetivavam limitar a proliferação das escolas e impor a todos 

um regime bem definido, baseado na hierarquia das disciplinas, na leitura 

sistemática de autores renomados e finalizando com um sistema coerente de 

exames e de disciplinas. Os estudantes, professores e clérigos dos studia 

generalia geralmente desfrutavam de privilégios e imunidades, tais como 

proteção contra prisão injusta, permissão para morar com segurança e direito 

de interromper os estudos. Os studia generalia mais conhecidos foram os de 

Paris, Bolonha, Nápoles e Oxford. Útil é observar que a Universidade de 

Coimbra, fundada e organizada nos moldes da Universidade de Bolonha, foi a 

que mais influenciou o Brasil até o século XX porque, além de formar a maioria 

dos filhos de brasileiros que tinham o privilégio de conseguir cultura superior, 

construiu o eterno modelo das criações de Universidade e Faculdades 

brasileiras no tempo da Colônia, do Império e da República, até o 

desenvolvimento do movimento universitário nascido no ano 1930. 
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Uma lista das primeiras Universidades num sentido mais próximo da 

época moderna pode ser a seguinte (Tobias, 1969): Bolonha (1108), Paris 

(1211), Pádua (1222), Nápoles (1224), Salamanca (1243), Oxford (1249), 

Cambridge (1284), Coimbra (1290), Praga (1348), Viena (1365), Heidelberg 

(1386), Leipzig (1409), Tübingen (1477), Lovaina (1425), Barcelona (1450), 

Basiléia (1460), Upsala (1477), Leiden (1575), Edimburgo (1583), Gottingen 

(1737), Moscou (1755), São Petersburgo (1789), Londres (1836). Na América, 

os colonizadores fundaram as primeiras universidades: Lima (1551), México 

(1553), Córdoba (1613), Harvard (1636), Yale (1701) e Princeton (1746). 

 

Algumas características das Universidades medievais são o caráter 

conservador, o espírito universalista, o regime de internato, as aulas orais e a 

defesa da tese ao final dos estudos. Sua tônica estava voltada para o saber em 

si, o saber desinteressado. Com a Revolução Industrial e a consolidação do 

modo de produção capitalista, surgiram exigências de especializações e 

técnicas que se ajustassem à nova divisão social do trabalho. Pouco a pouco 

as universidades se transformaram no lugar apropriado para conceder a 

permissão do exercício das profissões por meio do reconhecimento de títulos e 

diplomas conferidos por órgão de classes governamentais.  

 

Sob influência das idéias liberais, buscou-se uma integração entre o 

ensino e a pesquisa e as necessidades práticas, e nesta perspectiva nasceu a 

Universidade de Berlim em 1810. A partir daí, as universidades passaram a se 

adequar mais aos processos de desenvolvimento econômico e social segundo 

as características de cada nação. Pensadas inicialmente mais para formar 

então os filhos da burguesia, logo as Universidades foram pressionadas a 

atender aos reclames de mobilidade social dos filhos de classes médias.  

 

Se há um consenso no sentido de se conferir à Universidade a função 

de produzir e difundir conhecimentos, há também uma aceitação válida de que 

é nela que se pode ter contato sistemático com a cultura universal. Segundo 
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Wanderley (1986), a universidade é um lugar privilegiado para conhecer a 

cultura universal e as várias ciências, para criar e divulgar o saber, mas deve 

buscar uma identidade própria e uma adequação à realidade nacional. Em 

todas as sociedades, cabe-lhe exercer tarefas e compromisso social, pois ela é 

uma mola propulsora da mudança social e do desenvolvimento.  

 

Ao garantir o pluralismo ideológico e a liberdade de pensamento, a 

Universidade cumpre o papel de critica às instituições e aos sistemas políticos, 

principalmente nos países subdesenvolvidos onde as modificações de cunho 

social são urgentes. As Universidades, em vez de formar apenas profissionais, 

devem também formar sujeitos políticos conscientes, com compromisso social, 

servindo como um instrumento de desenvolvimento da sociedade. Mais do que 

nunca, portanto, o ensino superior não pode ser visto como um conjunto 

fechado, separado do mundo.  

 

A distinção entre o mundo prático e o acadêmico é exemplificada por 

Minogue (1981) pela diferença entre um livro de frases e um livro de gramática. 

Os livros de frases são ativos e efetivos. Aprender num livro de frases significa 

aprender um língua da mesma maneira que uma criança e isto não significa 

que alguém esteja limitado à repetição mecânica de algumas sentenças, pois 

de acordo com as habilidades de quem usa, novas frases serão criadas. Em 

um livro de gramática, não se aprende somente como falar corretamente, mas 

saber o porquê algo está correto ou não. Assim, apesar de todas as 

transformações por que passaram as Universidades desde o século XVII, essa 

função crítica continua sendo certamente o verdadeiro fio condutor desse 

empreendimento intelectual sempre ameaçado pelos poderes sociais há sete 

séculos. No caso brasileiro, a ênfase quase absoluta na formação profissional, 

em detrimento das atividades de pesquisa e crítica, tornou a integração ensino-

pesquisa bastante problemática. 
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CONCEITO E FINALIDADES  

 

 

Conceituação empírica do povo 

 

 A conceituação popular e leiga da universidade pode se resumir no 

conjunto de prédios onde ocorrem estudos superiores, com uma administração 

central. 

 

Conceituação docente 

 

Para Newman (in Tobias, 1969), a Universidade é o lugar do ensino do 

conhecimento universal. Essa definição é questionável por dois motivos: 

deveria definir universidade pelas pessoas que se unem, fundam e formam 

uma universidade, e não pelo lugar. Primeiro existe a reunião de pessoas e 

muito depois é definido o lugar, que é mutável.  

 

O outro motivo é relacionado à menção do termo ensino e nenhuma 

menção sobre investigação ou pesquisa. Tobias (1969, p.156) considera que: 

 

A conceituação docente da Universidade, por trazer boas rendas 
econômicas, por se contentar com um corpo docente sem 
investigadores e ao nível do curso médio, por se prestar a fazer da 
universidade uma grande usina de diplomas rendosos é, na prática, 
partilhada por muitas Faculdades e Universidades, como se vê pelo 
Brasil afora. 

 

Currículos desatualizados, professores despreparados ou que não 

podem reprovar os alunos, no caso de algumas universidades particulares, e 

alunos sem conhecimentos do ensino fundamental são cenas típicas do 

cotidiano universitário brasileiro. Os alunos conseguem o diploma superior, 

mas não têm condições de gerar valor para o país. Geralmente, indivíduos da 

classe média e alta, oriundos de bons colégios ou cursos pré-vestibular 

estudam nas universidades públicas enquanto os mais pobres, quando 
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conseguem, estudam nas universidades particulares. Alguns poucos 

privilegiados tentam cursos de pós-graduação, muitos deles denominados 

MBAs, sendo que a maioria desses cursos muitas vezes não têm qualidade 

mínima e não acrescentam muito valor a esses alunos. Em resumo, a grande 

maioria das universidades brasileiras particulares não investe em pesquisa e as 

universidades públicas têm cada vez menores orçamentos destinados à 

pesquisa e à contratação de novos professores. 

 

 

Conceituação verdade-investigação-docência 

 

 

 Com base no desejo de novos conhecimentos, da verdade ainda não 

conhecida, é que as investigações ocorrem, trazendo como resultado posterior 

o ensino. Sem investigação, a Universidade desce ao nível de curso médio. 

Esta linha de raciocínio é defendida por pensadores como Kant, 

Schleiermacher, Humbolt, Caturelli, Gusdorf, José Echeverría e Orlando 

Ribeiro. Lloiyd Morey, ex-reitor da Southern Illinois University, afirma:  

 

Então, historicamente como se diferiu a Universidade da escola 
secundária? A diferença básica foi que, enquanto a escola 
simplesmente empenhou-se em preservar e transmitir as aquisições 
do conhecimento humano, a Universidade procurou acrescentar algo 
ao conhecimento já descoberto (Tobias, 1969, p.163). 

 

 A finalidade da Universidade, então, é a busca da verdade. Os meios 

para essa busca são o ensino e a investigação. O ensino não deve ser 

manipulativo, nem um mero adestramento dos indivíduos. Caso isso ocorra, 

poderá ser uma doutrinação. Caso venha a formar indivíduos pensantes, 

críticos, capazes de progredir independentemente no conhecimento, tal ensino 

provavelmente será educação. 
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 EDUCAÇÃO – CONCEITO E FINALIDADES  
 

 

A escola não pode ser mais considerada como uma simples máquina de 

alfabetização. Seu papel, no panorama complexo da vida social moderna, é 

mais amplo e profundo. As exigências de respostas atualmente são bem 

maiores. Além de instrumento de formação intelectual, cabe-lhe a missão de 

promover a integração harmoniosa do educando no seio da comunidade, 

fornecendo-lhe elementos para que se possa tornar um fator de progresso 

individual e social. 

 

O homem possui instintos, mas a grande parte do seu comportamento 

está determinada pela sua capacidade de aprendizagem. O aprendizado se faz 

por meio da experiência individual ou da transferência de conhecimentos de 

indivíduos para outros. Esta última tornou-se um grande recurso para o 

desenvolvimento da sociedade. O exercício desta capacidade deu origem ao 

processo que se denomina educação. 

 

São inúmeras as definições de educação que, no decorrer dos tempos, 

foram apresentadas por estudiosos do assunto. A Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, votada pelas Nações Unidas, diz o seguinte no artigo 26 

(Piaget, 1984, p.27): 

 
1. Toda pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, 

pelo menos no que diz respeito ao ensino elementar e fundamental. 
O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve 
ser generalizado; o acesso aos estudos superiores deve ser 
assegurado a todos, em plenas condições de igualdade, em função 
do mérito. 
 

2. A educação deve visar ao pleno desenvolvimento da personalidade 
humana e ao fortalecimento do respeito pelos direitos do homem e 
pelas liberdades fundamentais. Ela deve favorecer a compreensão, a 
tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos 
raciais ou religiosos, assim como o desenvolvimento das atividades 
das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 
 

3. Os pais têm, por prioridade, o direito de escolher o gênero de educação 
a dar a seus filhos. 
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4. A educação deve visar ao pleno desenvolvimento da personalidade 
humana e pelas liberdades fundamentais. 

 

Padro (1984) afirma que a educação é o único caminho capaz de 

conduzir o homem ao aprimoramento humano, que o tornará capaz de 

construir uma sociedade mais justa. Somente a educação pode tornar cada 

indivíduo um ser livre, alguém que use a lucidez conquistada, a capacidade de 

escolher com discernimento pessoal. Nesta linha de raciocínio, Ramos (2001, 

p. 122) escreve: 

 

Vale lembrar que no contexto do paradigma taylorista-fordista, o 
processo de treinamento e desenvolvimento conduz à criação de 
indivíduos automatizados, de atos e hábitos repetitivos, os quais 
objetivavam levar as empresas à máxima produtividade do seu 
pessoal. No contexto da Era do Conhecimento, a tecnologia realiza 
grande parte das tarefas repetitivas, o foco do treinamento e 
desenvolvimento muda, sob a perspectiva de educação corporativa. 
Isto, também, é uma metáfora, pois o objetivo maior da educação é o 
desenvolvimento de seres humanos que possam exercer sua 
autonomia e liberdade. No entanto, no âmbito da educação 
corporativa, valores, cultura, visão e tradição da empresa são 
incutidos de maneira doutrinária, e até mesmo ideológica. Corre-se o 
risco de um novo tipo de despersonalização, não de movimentos 
como no passado, mas de pensamentos. 

 

Tanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos apresentada, como 

as correntes educacionais contemporâneas defendem, de maneira geral, que a 

finalidade da educação é proporcionar um harmonioso desenvolvimento do ser 

humano com o mundo. Trata-se da Educação como ajustamento do homem ao 

meio em que vive, para que ele saiba aceitar, compreender e reagir 

adequadamente às circunstâncias físicas, sociais e culturais de seu ambiente. 

 

Na opinião dos maiores pedagogos contemporâneos, os fins da 

educação não podem se resumir numa preparação mecânica e conformista, 

por meio de um processo de aprendizagem passivo. Ao contrário, esse 

processo deve ser dinâmico, ativo, progressivo, isto é, em constante ascensão, 

como a própria vida.  Será assim na Universidade Corporativa?  
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2.2 A UNIVERSIDADE CORPORATIVA 
 

 
 

A Universidade Corporativa pode ser considerada uma evolução do 

setor de Treinamento & Desenvolvimento. Este tradicional setor, como 

subsistema da área de Recursos Humanos, revela uma grande lacuna entre o 

que se investe e o retorno prático, ou seja, os resultados ficam aquém do 

esperado e as Universidades Corporativas tentam reverter isso, como se pode 

visualizar na Tabela 1: 

 

 
Tabela 1 – T&D x Universidades Corporativas 
 
 
Departamento de 
Treinamento Tradicional 

 
 
Universidade Corporativa 
 

Habilidades Objetivo Competências críticas 

Aprendizado individual Foco Aprendizado organizacional 

Tático Escopo Estratégico 

Necessidades individuais Ênfase Estratégias de negócio 

Interno Público Interno e externo 

Aumento de habilidades Resultado Aumento de desempenho 
 

Fonte: Éboli (1999) 
 
 

De acordo com Meister (1999), para compreender a importância das 

Universidades Corporativas tanto como padrão para a educação superior 

quanto como instrumento chave para a mudança cultural, é necessário 

compreender as cinco forças que sustentam esse fenômeno. São elas: 

 

• Emergência da organização não hierárquica, enxuta e flexível: a 

hierarquia corporativa de décadas passadas facilitava o atraso na 

comunicação, favorecia a ocorrência de falhas decorrentes da 

passagem da informação por vários níveis hierárquicos e tinha o fluxo 

das informações preponderantemente no sentido de cima para baixo. 

Havia uma clara distinção entre o "fazer" e o "pensar". No atual ambiente 



 

 

36

empresarial, caracterizado pelas competição global e mudanças 

constantes e freqüentes, a estrutura das organizações passa a ser mais 

plana e flexível. Equipes de trabalho são mais valorizadas e os 

funcionários de base passam a tomar mais decisões, melhorando a 

comunicação tanto interna quanto externamente. Aumenta-se, então, a 

capacidade de dar respostas mais rápidas ao ambiente. 

 

• Economia do conhecimento - da força muscular para o cérebro: o 

paradigma administrativo baseado na eficiência e em economias de 

escala é mudado para outro no qual o sucesso está diretamente 

associado ao capital humano, ou seja, à economia do conhecimento.  

  

• Redução do prazo de validade do conhecimento: nesta economia 

contemporânea, o conhecimento torna-se obsoleto em pouco tempo. 

Vergara (2000) aponta que um dos principais argumentos corporativos é 

que as Universidades Tradicionais não acompanham a velocidade das 

mudanças no meio empresarial, além de demorar na disseminação de 

informações, muitas vezes defasadas. Por isso, muitas organizações 

buscam uma constante atualização por meio da educação corporativa, 

que proporciona mais específica e rápida aprendizagem contínua. 

 

• Empregabilidade/ocupacionalidade vitalícia é o foco das organizações: a 

segurança do emprego numa empresa é substituída pela 

empregabilidade vitalícia a partir do desenvolvimento do funcionário, 

fornecido pela própria empresa. Um dos mais importantes desafios do 

departamento de Recursos Humanos hoje é atrair talentos e conseguir 

mantê-los. Uma empresa que investe constantemente no 

desenvolvimento do empregado passa a ser vista como um lugar de 

desejo e tem uma maior probabilidade de permanência pelos 

empregados.  
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• Educação global: na antiga economia, o indivíduo começava a trabalhar 

após "terminar" seus estudos. Atualmente, espera-se que ao longo da 

vida ele trabalhe e estude. Alem disso, há maior necessidade de formar 

indivíduos com uma visão global e uma perspectiva internacional dos 

negócios, devido à atual competição sem fronteiras. O desafio é criar um 

ambiente de aprendizagem no qual todo funcionário e todo elemento do 

sistema comercial compreendam a importância da aprendizagem 

vinculada a metas empresariais (Éboli, 1999) 

 

 A Universidade Corporativa objetiva que os esforços e investimentos 

tenham aplicação prática, para se transformar em uma atividade econômica 

rentável cuja efetividade possa ser medida por seus resultados. Algumas de 

suas peculiaridades são o treinamento da cadeia de valor e o treinamento 

contínuo de todos os funcionários. A Universidade Corporativa é apresentada 

como sustentadora do desenvolvimento estratégico das empresas e também 

um instrumento viabilizador com foco em resultados, o que é de suma 

importância no ambiente global atual. Mas, afinal, o que é tal Universidade? 

 

 

O QUE É UNIVERSIDADE CORPORATIVA? 

 
 

Para Meister (1999), as universidades corporativas são um guarda-chuva 

estratégico para desenvolver e educar funcionários, clientes, fornecedores e 

comunidades, a fim de cumprir as estratégias empresariais da organização. 

Ainda segundo a autora, tais universidades têm como objetivo sustentar a 

vantagem competitiva, inspirando o aprendizado permanente e um 

desempenho excepcional dos valores humanos e, conseqüentemente, da 

organização. Já Junqueira e Vianna (2002) afirmam que a Universidade 

Corporativa centraliza as soluções de aprendizado para cada família de cargos 

e funções dentro da organização, utilizando o treinamento como instrumento de 

massa crítica, reduzindo custos pela escala de contratação, definindo padrões 

comuns para atuação dos consultores externos. 
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Éboli (1999) aponta que no Brasil encontram-se empresas que, embora 

não utilizem o emblema de Universidade Corporativa, apresentam sistemas 

conceituais de uma Universidade Corporativa e pautados por uma abordagem 

de gestão de conhecimento e competências. Como exemplos pode-se citar: 

Embraer, Datasul, Gessy Lever, Rhodia e Volkswagen.  

 

Segundo Meister (1999), algumas características básicas são comuns a 

Universidades Corporativas na busca do objetivo principal: tornar-se uma 

instituição na qual o aprendizado seja permanente. Dentre elas pode-se citar: 

 

• Oferecer oportunidades de aprendizagem que dêem sustentação às 

questões empresariais mais importantes da organização. 

 

• Considerar o modelo da Universidade Corporativa um processo e não 

um espaço físico destinado à aprendizagem. 

 

• Treinar a cadeia de valor e parceiros, incluindo clientes, distribuidores, 

fornecedores de produtos terceirizados, assim como universidades que 

possam fornecer os trabalhadores de amanhã. 

 

• Assumir o foco global no desenvolvimento de soluções de 

aprendizagem. 

 

 

UNIVERSIDADE CORPORATIVA –  EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS  

 

 

A primeira Universidade Corporativa surgiu nos Estados Unidos e foi 

criada na General Eletric na década de 50, embora sua difusão encontra-se a 

partir da década de 90. Tal universidade é denominada Crotonville Institute e 
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tem atuação mundial. Seu treinamento não visa apenas aos executivos, mas 

também funcionários de todos os níveis hierárquicos.  

 

Comparando com os Estados Unidos, no Brasil o movimento é bem mais 

recente, mas também significativo. Dentre as Universidades Corporativas 

existentes em território nacional podemos citar: Accor, Alcoa, Algar, Ambev, 

Amil, Banco do Brasil, BankBoston, Caixa Econômica Federal, Carrefour, 

Datasul, Elma Chips, Embraer, General Motors  Leader Magazine, Martins, 

McDonald’s, Motorola, Petrobrás, Previdência Social, Rhodia, Telemar, Tigre, 

Unimed, Xerox e Visa. 

 

Segundo Éboli (1999), os Estados Unidos possuem cerca de 2.000 

Universidades Corporativas e, se mantida a taxa de crescimento, estima-se 

que em 2010 o número ultrapassará cerca de 3.000 escolas tradicionais de 

gestão de negócios existentes no país, tornando-se o principal veículo de 

educação de estudantes pós-secundário. Cerca de 40% das 500 maiores 

empresas mundiais, possuem estes novos espaços formativos.  Se tal conceito 

é ou não mais um modismo, não se sabe, mas certo apenas é que os números 

são expressivos e deve-se pesquisar mais sobre as possibilidades e limitações 

das Universidades Corporativas. 

 

 

UNIVERSIDADE TRADICIONAL   VERSUS   UNIVERSIDADE CORPORATIVA 

 

A Universidade Tradicional demonstrou ao longo dos séculos ser 

sensível a novos requisitos para perpetuar-se, ainda que em sua resposta 

adaptativa coloque a cautela acima da rapidez, a qual está sendo muito exigida 

no mercado globalizado. Mas é bastante questionável a grande distância que 

existe entre a academia e a empresa.  

 

Os dirigentes da Universidade Corporativa geralmente fazem a 

formatação de todo o programa, definindo a área de concentração dos cursos, 
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disciplinas mais relevantes e a intensidade de aprofundamento. Eles, em geral, 

partem do princípio de que não há necessidade de apoio de uma Universidade 

Tradicional e que estão aptos para: traduzir as expectativas e as necessidades 

do mercado em cursos efetivos; efetuar a análise e a seleção do perfil dos 

participantes; desenhar programas de equalização para  garantir a 

homogeneidade da turma; definir a bibliografia mais adequada ao curso; 

escolher o corpo docente mais qualificado para o programa e públicos-alvo 

específicos; acompanhar o andamento do curso e cumprimento dos objetivos 

propostos pelo treinamento e orientar quanto à infra-estrutura necessária para 

a realização do curso. 

 

Por outro lado, Bickerstaffe (2002) acredita que mesmo o programa mais 

bem estruturado não oferece os elementos que tornam um treinamento tão 

efetivo: rigor acadêmico; ensino baseado em pesquisa; e exposição a uma 

ampla gama de indivíduos com vasta e diversa experiência profissional e 

pessoal. Numa Universidade Corporativa, geralmente não há interação entre 

indivíduos de empresas diferentes. Algumas escolas de negócios criticam tais 

programas por descartarem a visão independente e de gerenciamento geral e 

por ignorarem o valor do estimulo multicultural. 

 

Apesar do custo por aluno e da flexibilidade e rapidez na mudança de 

conteúdos serem diferenças bem evidentes que justifique o modelo de 

Universidade Corporativa, outras distinções podem ser analisadas, conforme 

revela a Tabela 2: 
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Tabela 2 – Universidade Tradicional versus Universidades Corporativas 
 

 
Universidade Tradicional 

 
Universidade Corporativa 

Cursos e programas são regulados por lei e 
estruturados segundo normas rígidas do 
Ministério da Educação 

Cursos e programas são livres, atendendo às 
necessidades das pessoas que integram as 
organizações. 

Estrutura organizacional burocratizada que 
dificulta as decisões rápidas e estratégicas 

Estrutura organizacional livre que tem 
decisões estratégicas mais ágeis 

Preponderância de aulas expositivas e teóricas 

Preponderância de metodologias que 
privilegiam a aprendizagem por meio de 
atividades práticas, de estudo de casos, 
simulação, jogos de empresas, etc. 

Sistema educacional formal 
Sistema integrado de gestão de talentos 
humanos de um negócio 

Aprendizagem temporária Aprendizagem contínua 

Corpo docente acadêmico dissociado da 
realidade profissional 

Corpo docente altamente profissional, que 
pratica o que transmite ao educando. 

Liga o conhecimento estruturado à formação 
técnica e científica de um indivíduo 

Liga o conhecimento, nem sempre 
estruturado, às necessidades estratégicas de 
uma organização. 

Ênfase no passado Ênfase no futuro 

Aprendizagem baseada em conceitos 
acadêmicos 

Aprendizagem baseada na prática do mundo 
dos negócios 

Ensino não acompanha a velocidade das 
mudanças 

Ensino em tempo real 

Fonte: Junqueira e Vianna, www.institutomvc.com.br, acessado em 04/10/02. 
 

Outros autores têm uma posição mais favorável à importância da 

Universidade Tradicional. Consideram que a emergência de Universidades 

Corporativas não significa o esvaziamento do papel das escolas tradicionais de 

gestão; ao contrário, as experiências mais bem sucedidas nessa área são as 

de empresas que realizaram parcerias com algumas universidades ou institutos 

com competência para agregar valor a programas corporativos (Éboli, 1999), 

por exemplo. 

 

 Acredita-se que a linha de raciocínio de Éboli (1999) é mais coerente, 

pois na Universidade Tradicional os indivíduos podem adquirir a habilidade de 

ver e entender a sociedade na qual estão inseridos e quais são seus reais 
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problemas. Além disso, a crítica e a reflexão, características da formação na 

Universidade Tradicional, são extremamente importantes tanto no meio 

acadêmico quanto no empresarial. Vergara (2000) afirma que as Universidade 

Corporativas focalizam a prática das atividades empresariais. Reflexão e 

crítica, quando existem, normalmente estão atreladas ao “como fazer” ou ao 

“por que fazer”, do ponto de vista econômico. Já Ramos (2001, p.122) afirma 

que:  

 

As universidades corporativas, portanto, tomam o nome emprestado, 
mas não se inspiram no modelo de livre pensamento e debate de 
idéias, característica da academia o que poderia evitar erros 
estratégicos das empresas ao aprofundar as discussões. O termo 
universidade corporativa é uma metáfora, que imprime marca ao 
desenvolvimento de pessoas nas organizações sem, no entanto, 
adotar fielmente valores seculares da universidade. 

 

A partir daí, podemos perceber a Universidade Corporativa como um 

instrumento de doutrinação aos interesses dos dirigentes e uma forma de 

controle mais sutil, pois os funcionários podem interpretar que estão sendo 

desenvolvidos e que podem se emancipar, mas na realidade estão sendo 

controlados por uma cultura dominante, que ainda faz uma distinção entre o 

fazer e o pensar. Tal cultura - de adestramento - visa mais trabalho e menos 

crítica por parte dos funcionários, e essa forma de controle sutil, com 

conseqüências ainda desconhecidas, é o que se pretende pesquisar. Por meio 

do estudo do Controle Organizacional e da Doutrinação é possível analisar 

como a direção de uma organização pode controlar indivíduos ou a própria 

organização.  

 

 

2.3 CONTROLE ORGANIZACIONAL  
 

 

Controle organizacional é um dos conceitos centrais da análise 

organizacional, devido a uma série de fatores dentre os quais, segundo Prestes 

Motta et al (1995), o fato de as organizações não serem apenas instâncias de 
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produção de bens e conhecimentos, como também controle a serviço de 

sistemas sociais maiores. 

 

O filósofo francês Michel Foucault contribuiu bastante para os estudos 

das relações de poder e da compreensão das relações de trabalho. Foucault 

(1987) afirma que em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de 

poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações. 

 

Para o autor, a disciplina, fórmula geral de dominação, permite o 

controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante 

de suas forças e lhes impõe uma relação de docilidade-utilidade. A disciplina, 

então, produz indivíduos submissos, dóceis. O “poder disciplinar” tem como 

função adestrar o indivíduo para retirar o máximo possível dele. 

 

  O controle, segundo Foucault, pode ser identificado como a hierarquia, 

as normas, o exame e, atualmente, o controle também pode ser claramente 

observado nas novas tecnologias de informação e no compartilhamento de 

valores e da cultura dominante. 

 

Quanto à hierarquia, Foucault considera que a disciplina cria espaços 

arquiteturais e funcionais. Cria espaços para a fixação e para a circulação, 

marca lugares, indica valores, garante obediência dos indivíduos e sua 

distribuição no espaço além da economia do tempo. O olhar hierárquico vigia, 

controla e transforma os indivíduos. Conforme diz Foucault (1987, pág 148): 

 

Permite ser absolutamente indiscreto, pois está em toda parte e 
sempre alerta, funciona permanentemente e em grande parte em 
silêncio. Em princípio, não deixa nenhuma parte às escuras e controla 
continuamente os mesmos que estão encarregados de controlar. É 
absolutamente “discreto”, pois funciona permanentemente e em 
grande parte em silêncio. 

 

A norma, ou melhor, a sanção normalizadora, visa reduzir os desvios. O 

castigo no contexto do poder disciplinar é corretivo. Pode recompensar por 

meio de celebrações e promoções ou punir por meio de rebaixamentos. Já o 
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exame é uma combinação do olhar hierárquico com a sansão normalizadora. É 

um controle que permite qualificar, classificar e punir. Assevera Foucault 

(1987): 

 

É uma técnica pela qual o poder, em vez de emitir sinais de seu 
poderio, em vez de impor seus marca a seus súditos, capta-os num 
mecanismo de objetivação. No espaço que domina, o poder 
disciplinar manifesta, para o essencial, seu poderio organizando os 
objetos. O exame vale como uma cerimônia dessa objetivação. 

 

Atualmente, Carvalho da Silva (2002) aponta que o controle 

organizacional enfatiza mais os aspectos ideacionais, construindo o processo 

de disciplinarização por meio da elaboração de um discurso de participação 

que constrói a “verdade” da organização.  

 

Uma máscara é criada em torno dos novos mecanismos de controle, 

fazendo com que os indivíduos possam achar que possuem mais autonomia e 

a empresa, menos burocracia. O controle, aparentemente mais suave, deixa de 

ser burocrático e passa a ser cultural. Carvalho da Silva (2002) afirma que a 

cultura é compreendida como uma forma mais suave de controle 

organizacional que seria adaptada às necessidades de flexibilidade e 

descentralização que as novas condições ambientais impõem às organizações. 

A constante socialização e ressocialização dos empregados dentro da 

empresa, a fim de fazê-los internalizar esta nova “visão de mundo” e estes 

novos elementos culturais (valores e significados) é um constante desafio, uma 

vez que permite à organização influenciar os comportamentos de seus 

membros e controlar suas performances (Prestes Motta et al, 1995) 

 

Esta nova forma de controle social é, como os que lhe antecederam, 

composta de determinados valores e visão de mundo das elites e dos 

executivos empresariais. No contexto empresarial, dirigentes tentam fazer com 

que seus empregados se adaptem a essas regras e internalizem os valores 

estipulados. Dessa forma, a cultura dos dirigentes passa a constituir a cultura 

dominante na empresa. 
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Prestes Motta et al (1995) diz também que o processo de socialização é 

sempre bidirecional, com a renúncia de ampla margem de liberdade por parte 

do empregado, que concorda de maneira implícita com as demandas 

“legítimas” da organização, as quais lhe tolhem a liberdade, limitando seus 

comportamentos alternativos. A organização molda, em diversos níveis, o 

indivíduo às suas necessidades. 

 

Essa socialização, que leva o indivíduo a desenvolver um 

comportamento bem mais restrito e de acordo com padrões de seu grupo, pode 

ser considerada também uma forma de doutrinação. Os valores, atitudes e 

expectativas do indivíduo são reconstruídos quando o indivíduo entra na 

organização e aprende que os valores da organização são “melhores” e 

“corretos”. Tal doutrinação, segundo Prestes Motta et al, é vista como 

frustradora de satisfação em diversas áreas, porque com freqüência reduz o 

grau de competência especializada necessária à execução, ou automatiza, 

padroniza e enrijece o trabalho. 

 

Carvalho da Silva (2002) acredita que o controle, por meio da cultura, 

utiliza símbolos na tentativa de influenciar mais diretamente a visão de mundo 

das pessoas e amenizar a atuação controladora mais intrusiva da burocracia. 

Independente da forma de controle utilizada, a estrutura de dominação nas 

organizações atua constrangendo a ação dos indivíduos. 

 

Uma forma freqüente de modificar as idéias e valores dos indivíduos é o 

treinamento. Nele, a organização pode capacitar o indivíduo de forma mais 

eficaz, fazendo-o refletir sobre seus trabalhos e ter uma correta visão global. 

Mas o treinamento pode também controlá-lo a partir da ênfase dos valores da 

empresa, vistos como uma verdade absoluta. O controle também pode valer-se 

das informações e ferramentas utilizadas nos cursos,  talvez visando o lucro 

por meio de mais trabalho e menos pensamentos e críticas. 

 

 



 

 

46

2.4 DOUTRINAÇÃO  
 

 

Em relação ao conceito de doutrinação há muitas controvérsias mas, 

geralmente, a doutrinação está ligada a termos como ensino, instrução,  

aprendizado e também a termos pejorativos como perversão, desonestidade, 

imoralidade, injustiça e manipulação. Doutrinação também está ligada a um 

ensino onde se objetiva convencer o aluno de um ponto de vista. Assim, como 

afirmou Chaves (2003), não se pretende aqui solucionar todas as disputas e 

divergências, mas situar-se dentro das controvérsias e em seguida apresentar 

e defender um conceito de doutrinação. 

 

Dentre os vários estudiosos da doutrinação, dois autores se destacaram 

na contribuição teórica relativa à compreensão e à definição do termo: Ivan 

Snook (1974) e Olivier Reboul (1980). O primeiro considera doutrinação como 

uma relação pessoal entre doutrinador e doutrinado. O autor critica a 

verificação da existência de doutrinação a partir do método de ensino, com 

base na análise do conteúdo ensinado e nas conseqüências do ensino, 

defendendo a intenção como o único critério aceitável.  

 

Já Reboul contesta a tese de Snook, afirmando que ninguém doutrina 

voluntariamente e que o método e o conteúdo devem ser considerados na 

compreensão do que é doutrinação. Além disso, o autor questiona se a 

instituição ou escola está a “serviço da classe dominante” e se é um “aparelho 

ideológico do Estado” (Reboul, p. 17). 

  

 Embora os estudos de Reboul nos parecem mais apropriados, é 

importante a análise dos trabalhos de Snook. O estudo das obras destes dois 

autores é aqui a principal base teórica necessária para a construção de um 

conceito de doutrinação que permita classificar uma instituição como 

possuidora ou não de características doutrinárias.  
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IVAN SNOOK  
 

 

Em seu livro Doutrinação e Educação (1974), Snook analisa várias 

situações nas quais há dúvidas quanto à existência de doutrinação e constrói 

um conceito que considera a intenção como único critério para discriminação 

da doutrinação. Além disso, o autor critica critérios utilizados para verificar a 

existência da doutrinação além de estudar a variação e o uso deste conceito ao 

longo dos anos. 

 

Os conceitos estão relacionados ao uso de palavras, e a maneira como 

uma palavra é usada muda com o passar dos anos. As palavras, numa mesma 

data, também podem ter outros significados em lugares diferentes. Gatchel (in 

Snook, 1974) observou que o termo doutrinação inicialmente significava a 

implantação de “doutrinas”, que era o mesmo que “ensino”, ou seja, doutrinar 

era o mesmo que ensinar. Já na Idade Média, numa época de poder da Igreja 

Católica Romana, o termo “doutrina” equivalia à doutrina cristã ou o ensino da 

Igreja. Segundo Gatchel, nessa época a doutrinação não tinha conotação 

pejorativa mas, com o desenvolvimento de questões democráticas na política, 

o conceito passou a ser associado com regimes totalitários e aos métodos 

educacionais coercitivos, enquanto que a educação associava-se às formas de 

instrução racional e humana de Estados democráticos.  Snook (1974) não 

concorda que o método educacional seja um critério para avaliar a doutrinação, 

assim como discorda do critério do conteúdo e das conseqüências, mas 

sustenta a intenção como o único critério discriminador da doutrinação. 

 

 

Críticas ao critério do método 

 

 

 A defesa da doutrinação como um método especial de ensino tem apoio 

do uso comum e de algumas análises filosóficas do conceito de ensino. Dizer 

“ele está doutrinando seus alunos” parece denotar que algo que ele está 
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fazendo induz como incutir coisas pela insistência, usar métodos autoritários 

severos ou até mesmo a “lavagem cerebral”. Em outras palavras, parece que a 

doutrinação é um método específico de se ensinar e este uso do termo 

doutrinação persiste na vida diária e também no pensamento educacional 

norte-americano. Se a doutrinação é um método específico, então supõe-se 

que seja um método marcado por características como: 

 

• O professor é autoritário, permitindo pouco debate ou indagação; 

• O conteúdo é ministrado ou incutido com insistência de algum modo; 

• Não se permite o livre debate. 

 

Essas descrições podem ser resumidas, segundo Snook (1974), na 

expressão “método não-racional”. E no mundo moderno algo sem um certo 

grau de racionalidade, diz ele, é insustentável. Como é preciso um grau de 

compreensão para se aceitar qualquer crença, uma técnica totalmente não-

racional dificilmente conseguiria transmitir as crenças. Além disso, o 

doutrinador quer que as pessoas sejam capazes de justificar suas crenças e 

pontos de vista para si mesmos e defendê-las contra críticas. O professor não 

sendo autoritário e permitindo o livre debate terá mais chances de convencer 

indivíduos do seu ponto de vista. Não se deve analisar somente “como” o 

professor está ensinando. Em outras palavras, o “método não-racional” é um 

critério inaceitável de doutrinação e, logo, não se trata de um bom fator 

discriminador da doutrinação. 

 

 

Críticas ao critério do conteúdo: as doutrinas 

 

 

 Enquanto os filósofos norte-americanos defendem o critério do método, 

os da Grã-Bretanha defendem o conteúdo ensinado como fator determinante 

da doutrinação, ou seja, a doutrinação está conceitualmente ligada à 

transmissão somente de doutrinas. 
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 Esta posição britânica tem fundamento pois, etimologicamente, duas 

palavras estão ligadas: doutrina-ação ou transmissão de doutrinas. Doctrina, 

termo de origem latina, significava o que quer que se ensinasse e doutrinar 

significava ensinar, podendo ser geografia, matemática ou qualquer outro 

assunto. Mas, como visto, os termos evoluem e o termo doutrina restringiu-se a 

ensinamentos da Igreja mas, atualmente, refere-se a uma série mais ampla de 

assuntos, como crenças e pontos de vista.  

 

Gribble (in Snook, 1974) define doutrina como um conjunto de crenças 

que se apóia em suposições que ou são falsas ou cuja veracidade não pode 

ser mostrada publicamente. Tal critério de “mostrar o que é verdade”, se 

interpretado estritamente, desqualifica tanto a ciência quanto a religião. Teorias 

científicas, por exemplo, são aceitas mas não são verdades absolutas. Gregory 

e Woods (in Snook, 1974) consideram doutrina como uma asserção a que se 

chega não utilizando método científico, além de rejeitar a cientificidade da 

religião por que não se baseiam na proposição de hipóteses e da tentativa 

subseqüente de confirmá-las ou negá-las experimentalmente. Neste sentido, a 

obra dos teólogos não é científica e tampouco a dos geólogos e historiadores o 

são. Nesta linha de raciocínio, os geólogos e historiadores, ao ensinar seus 

conhecimentos, são doutrinadores. 

 

Outra objeção ao critério do conteúdo se baseia na possibilidade de 

ensinar religião, política e ética num contexto educacional e não-doutrinacional. 

Caso contrário, o teólogo e o cientista político serão doutrinadores apenas por 

suas matérias e seus conteúdos serem afirmações religiosas e teorias políticas, 

respectivamente. Segundo Chaves (2003) um conteúdo como uma doutrina 

política ou uma teoria científica pode ser ensinado de maneira educacional bem 

como de maneira não-educacional. Se a intenção de quem ensina é a de que 

os alunos aprendam e compreendam este conteúdo, o ensino estará sendo 

educacional. Se a intenção é a de que os alunos meramente aceitem o 
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conteúdo em questão, o ensino está sendo não-educacional, ou seja, 

doutrinacional. 

 

 

Críticas às conseqüências como critério 

 

 

 Não se deve considerar uma pessoa doutrinada como um critério 

discriminador da doutrinação. Entretanto, na vida cotidiana, quando um 

indivíduo tem um pensamento fechado e suas crenças não se apóiam em 

argumentos racionais, é comum dizer que tal indivíduo está doutrinado e não 

adianta falar com ele sobre política ou religião, por exemplo, pois ele “não vai 

ouvir”. 

 

 Green (in Snook, 1974), considera que a pessoa doutrinada não pode 

dar razões ou explicações para suas crenças. Snook (1974) discorda disto, 

pois se a pessoa doutrinada não pode dizer alguma coisa em apoio às suas 

crenças, há duvidas se ela realmente acredita nessa crença.  E se a pessoa 

acredita numa crença, mas é incapaz de explicá-las ou oferecer uma 

justificativa para elas, não necessariamente isso será doutrinação, mas talvez 

um demonstrativo de ensino deficiente. 

 

 A vida cotidiana pode dizer que pessoas “doutrinadas” têm traços 

defensivos quando criticadas, persistência num argumento mesmo depois de 

se mostrar sua invalidade, confiança em argumentos de autoridade, recusa em 

admitir erros. Mas esses traços podem ser explicados por argumentos como 

pouca inteligência, temperamento, antecedentes familiares, problemas 

psicológicos ou drogas, dentre outros. Em outras palavras, as conseqüências 

não são nem necessárias nem condição suficiente da doutrinação.  
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A intenção como único critério 

 

 

Para Snook (1974), uma pessoa doutrina “P” (uma proposição ou grupo 

de proposições) caso ensine com a intenção de que o aluno ou os alunos 

acreditem em P, não obstante a evidência. Ensinar, nesse sentido, é atividade 

de alguém com certa autoridade assim como um professor, pois um aluno 

também pode ensinar um professor, mas não pode doutriná-lo. Deve-se 

considerar também que essa forma de ensino é uma atividade estendida num 

certo período de tempo pois, para que possa haver doutrinação, umas poucas 

aulas não são suficientes. Outras observações devem ser feitas: a doutrinação 

não acontece em qualquer interação de idéias como numa conversa ou numa 

palestra, mas somente em situações de ensino; se o doutrinador ensina com a 

intenção de que o aluno “acredite” em P, é por que existe uma “crença”. São 

inadequadas expressões como “doutrinado a escovar os dentes” ou 

“doutrinado com etiqueta”. Nestes casos, nos quais o comportamento 

predomina, os termos adequados são “condicionado” ou “treinado”.  

 

O que distingue a educação da doutrinação para Chaves (2003) é, 

basicamente, a intenção da pessoa que ensina, e é a intenção que se torna o 

critério básico e fundamental que permite diferenciar entre um ensino 

educacional e um ensino doutrinacional… tanto podem a religião, a moralidade 

e a política serem ensinadas de maneira educacional, como podem a física e a 

astronomia ser ensinadas de modo doutrinacional, como bem mostram 

algumas pesquisas recentes na área da história e sociologia da ciência. 

 

O termo doutrinação subentende um julgamento pejorativo sobre uma 

situação de ensino e o fato de se persuadir outros sobre crenças só pode ser 

considerado doutrinação se algum indivíduo tem uma posição de autoridade, 

se o período de tempo não for demasiadamente pequeno e se houver uma 

situação de ensino cuja intenção seja a de que alunos aprendam crenças ou 

pontos de vista sem que os compreendam. Snook (1974) considera também 



 

 

52

que uma análise da doutrinação tem de levar em conta os casos que realmente 

ocorrem num ambiente educacional e apresenta alguns casos claros e 

duvidosos de doutrinação. 

 

 

Casos que são claramente doutrinação: 

 

• Ensinar uma ideologia como se ela fosse a única com qualquer 

pretensão à racionalidade; 

• Ensinar como certas as proposições que o professor sabe serem 

incertas; 

• Ensinar proposições que o professor sabe serem falsas. 

 

Casos que podem parecer, mas não são doutrinação: 

 

• Ensinar comportamento aceitável a crianças novas; 

• Ensinar fatos, como tabuada ou verbos latinos, de cor; 

• Influenciar a criança inconscientemente. 

 

Caso problemático: 

 

• Ensinar crenças que o professor crê serem certas mas que são 

consideravelmente discutidas. Somente ocorrerá doutrinação se o 

professor souber que a crença é controvertida e ensiná-la como 

certa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

53

OLIVIER REBOUL  
 

 

 Em seu livro A Doutrinação, Reboul (1980) critica fortemente o critério da 

intenção como discriminador da doutrinação, considerando que pessoas “bem-

intencionadas” ou que acreditam no que estão falando podem estar 

doutrinando. Treze casos de doutrinação serão descritos, contrariando a tese 

da intenção defendida por alguns autores, principalmente Snook. 

 

 

Críticas ao critério de intenções 

 

 

Quem doutrina não tem a intenção de doutrinar, mas de ensinar: O 

professor pode crer no que está ensinando, pode não ter a intenção de 

doutrinar mas estará doutrinando mesmo sem perceber. Ou se o professor não 

crê no que está ensinando, ele está simplesmente mentindo, e doutrinar não é 

o mesmo que mentir. Reboul (1980) também acredita que, geralmente, o 

próprio doutrinador foi doutrinado, assim como Hitler, antes de 1914, já tinha 

sido doutrinado com crenças relativas à supremacia alemã.  

 

 Autores que defendem que a doutrinação ocorre somente quando existe 

intenção de doutrinar baseiam-se em alguns argumentos, dentre outros: 

 

• O método não é critério para que ocorra doutrinação. Na 

educação infantil, por exemplo, pais ou professores, utilizando-se 

de métodos autoritários, tentam convencer as crianças de que é 

preciso obedecer ou aprender tabuadas de cor. Se esses 

métodos são utilizados com a intenção de deformar o espírito da 

criança de pensar por si mesma, houve doutrinação. Caso não 

tenha havido essa intenção, houve educação, pois a intenção é 

que conta. 
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• A sinceridade do professor o absolve. Caso um professor, sem 

saber ou querer, fascina seus alunos e os ganha para a sua 

doutrina não está doutrinando. Assim como outro professor que 

ensina doutrinas discutíveis como indubitáveis, somente estará 

doutrinando se tiver a intenção de doutrinar. 

 

• Qualquer assunto pode servir de matéria de doutrinação, não 

somente crenças, doutrinas ou pontos de vista. Basta a intenção 

de que algum assunto se torne uma crença inabalável que 

ocorrerá doutrinação. 

 

Muito raramente um professor irá admitir que está doutrinando, pois 

provavelmente irá acreditar que está formando o indivíduo para a toda a vida. A 

intenção é a de formá-lo, não doutriná-lo. O doutrinador já está a tal ponto 

convencido daquilo que prega, que até admite certa distorção da verdade para 

melhor convencer seus alunos.  Segundo Reboul (1980), contrariando a tese 

da sinceridade do doutrinador, Hitler acreditava fielmente na supremacia da 

raça alemã e que os outros povos deviam serví-la. 

 

As populações escravizadas só receberão instrução primária limitada 
a cálculos simples, á escrita, “ao ensinamento de que a ordem divina 
manda obedecer aos alemães, ser honesto, aplicado e dócil”. Seriam 
mantidas em estado sanitário instável, de modo que sua procriação 
fosse frenada por epidemias periódicas (Reboul, 1980, p. 35 ). 

 

Para Reboul (1980), ninguém doutrina voluntariamente, ou seja, a tese 

da intenção como critério discriminador da doutrinação não é correta. Para 

consolidar sua tese, o autor apresenta casos onde ocorre doutrinação. Veja se 

a seguir. 
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TREZE CASOS DE DOUTRINAÇÃO  

 

1º)  Ensinar doutrina perniciosa 

 

 

Ensinar um erro não é, propriamente, doutrinar. Antigamente, ensinava-

se que a Terra era plana ou que os marcianos eram mais inteligentes 

que os homens. A doutrinação implica que o erro é pernicioso ou 

prejudicial, danoso, nocivo, maligno. Por exemplo, doutrinam-se crianças 

quando lhes ensinam que seus concidadãos amarelos ou negros são 

preguiçosos, ladrões e cruéis devido às suas raças.  

 

 

2º) Utilizar o ensino para propagar doutrina partid ária 

 

 

Para Reboul (1980), a propagação de uma doutrina partidária não é 

doutrinação por si própria. Se a democracia admite partidos, também 

admite a livre difusão de expressar suas doutrinas. A doutrinação ocorre 

quando a propagação de uma opinião partidária se faz em lugar não 

destinado a isso, principalmente na escola. Neste caso, os que ensinam 

utilizam-se de sua autoridade para propagar a doutrina partidária como 

se não o fosse, de forma sutil, cometendo abuso do poder docente em 

proveito de uma causa ou de um partido. 

 

Considera-se que pode ocorrer algo semelhante em uma empresa. Cada 

empregado tem seus próprios valores, em geral bem diferentes dos da 

companhia. A doutrinação pode ocorrer no momento em que a empresa, 

por meio de seus treinamentos, venha buscar internalizar sua cultura e 

seus valores no funcionário. Este, por sua vez, se vê obrigado a 

abandonar sua forma de pensar e passa a ter os valores e objetivos da 
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companhia como seus, e comporta-se de modo a obedecer e não 

questionar mais estes valores. 

 

 

3º) Fazer aprender sem compreender aquilo que dever ia ser 

compreendido 

 

 

O sentido popular da palavra catequizar equivale a uma forma de ensino 

na qual não se fazem necessárias explicações e deseja-se que 

informações sejam internalizadas sem questionamentos e sem 

explicações. O catecismo foi, durante muito tempo, ensinado por 

perguntas e respostas aprendidas de cor. Atualmente, grande parte dos 

religiosos se opõe a isso, não porque rejeitem o conteúdo do catecismo, 

mas porque acham perigoso decorá-lo sem explicá-lo. 

 

Aprender sem compreender nem sempre equivale à doutrinação. Áreas 

como Matemática, Química ou Literatura, dentre outras, podem 

necessitar adquirir conhecimentos desta forma. Uma fórmula química, o 

nome de um personagem ou verbos irregulares são alguns exemplos de 

dados que devem ser memorizados.  

  

A doutrinação ocorre quando aquilo que poderia ser ensinado 

inteligentemente é ensinado de forma a decorar e absorver informações 

sem a necessária explicação ou sem compreender o que poderia ser 

compreendido. Em outras palavras, ensinar a resposta em vez de 

explicá-la ou ensinar os meio de encontrá-la. 

 

Considera-se que a educação corporativa não deve apenas informar, 

mas formar os empregados. Como atualmente o capital humano é o 

grande referencial de sucesso no meio empresarial e o conhecimento 
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está se valorizando a cada dia, catequizar o capital intelectual é 

estratégia equivocada para o sucesso das organizações a longo prazo. 

 

 

 

4º) Utilizar, para ensinar, o argumento de autorida de 

 

 

Existe doutrinação quando, com base na utilização do poder de 

autoridade, não se deixa às pessoas a possibilidade de descobrir algo 

por si mesmas ou de acreditarem em algo somente porque determinada 

autoridade falou. 

 

Na vida intelectual, a autoridade é indispensável. É impossível para o 

cientista descobrir tudo sozinho, então ele se encontra obrigado a 

confiar na autoridade das competências. Quanto mais complexos os 

problemas, maior a necessidade da consulta às autoridades E consulta 

não é ensino. A doutrinação somente ocorre no ensino. A doutrinação 

ocorre numa situação de ensino na qual a autoridade já não é proposta, 

mas imposta.   

 

Não é raro encontrar situações de ensino nas quais o professor quer que 

os alunos acreditem que o por ele dito é verdade porque “eu sou Ph.D.” 

ou “eu trabalhei anos com isso”, em vez de estimular o livre debate, a 

abertura para críticas e o ensino a partir da compreensão. 

 

 

5º) Ensinar com base em preconceitos 

 

 

O preconceito é um juízo anterior a qualquer juízo e um ensino baseado 

em preconceitos, por exemplo, racistas ou nacionalistas é, por definição, 
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tendencioso. A doutrinação incide aqui no conteúdo e não na forma. O 

ensino nazista, proposto por Hitler, é um exemplo claro de ensino 

preconceituoso, doutrinário. 

 

 

6º) Ensinar com base numa doutrina como se fosse a única possível 

 

 

Um professor pode ensinar história segundo o modelo marxista, outro, 

administração segundo o modelo fordista, e nem por isso doutrinam. 

Doutrinam se tentam convencer de que seu modelo é o único válido. 

 

Até o século XIX, a geometria euclidiana era a única conhecida e não 

era doutrinação dizer que era a única possível. A doutrinação não é 

ensinar uma doutrina, mas prender-se a ela e desprezar as outras. 

 

Se somente uma doutrina é ensinada, e ensinada como 

inquestionavelmente correta, não há espaço para o livre debate, 

restando ao indivíduo aceitá-la passivamente. Com o conhecimento de 

outras doutrinas, o indivíduo teria mais facilidade e base para criticar 

construtivamente o que é ensinado, o que muitas vezes não é de 

interesse da instituição de ensino ou de uma empresa. 

 

 

7º) Ensinar como científico aquilo que não é 

 

 

Neste caso, a doutrinação ocorre quando uma doutrina utiliza indevida e 

abusivamente o nome da ciência. Um exemplo é o hitlerismo, que 

pretendia ensinar um “racismo científico”.  Outros exemplos como 

“socialismo científico”, “moral científica” e “explicações científicas da 

guerra” também podem se enquadrar nesta forma de doutrinação. 
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8º) Não ensinar senão os fatos favoráveis à sua dou trina 

 

 

A doutrina pode ter possibilidades e limitações. Não informar suas 

limitações e críticas mas somente ensinar as possibilidades e vantagens 

é, sem dúvida, doutrinação, assim como excluir os fatos contrários ao 

seu ponto de vista, que pode ser um preconceito ou uma doutrina 

declarada. Nessas situações nas quais somente são ensinados fatos 

favoráveis à doutrina, provavelmente haverá limitação ao livre debate e 

à abertura para críticas. 

 

 

9º) Falsificar os fatos favoráveis à sua doutrina 

 

 

Neste caso, o ensino não é mais somente tendencioso; é mentiroso. 

Para apoiar sua doutrina, o doutrinador inventa fatos, distorce 

estatísticas, fabrica testemunhos, falsifica. 

 

Podemos considerar um exemplo recente como a falsificação de fatos 

favoráveis à sua doutrina a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. 

Visando ao petróleo do Iraque, os governos dos Estados Unidos e da 

Inglaterra forjaram vários fatos como provas de que o Iraque possuía 

armas químicas e biológicas (até o final de 2003 nenhuma evidência 

disto foi encontrada) e planos de ataques terroristas.  

 

Um outro exemplo refere-se aos Protocolos dos Sábios de Sião, 

utilizados até 1945 pelos movimentos anti-semitas, principalmente pelo 

hitlerismo, para propagar o ódio contra os judeus. Trata-se de falsas atas 

de reuniões secretas, sem dúvida fabricados pela polícia tzarista, de um 

programa de conquista do mundo pelos judeus. 
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10º) Selecionar arbitrariamente esta ou aquela part e do programa de 

estudos 

 

 

Não se ensinam a história e a geografia de um país longínquo, ou se 

ensina muito pouco. A doutrinação ocorre quando despreza-se aquilo 

que foi excluído como, por exemplo, um professor ensinar que a 

civilização ocidental é “A Civilização”. 

 

 

11º) Exaltar, no ensino, determinado valor em detri mento dos outros 

 

 

Reboul (1980) indaga se a exaltação do trabalho na escola não teria 

levado a certo denegrimento do brinquedo ou da festa, que estão, 

entretanto, na base da cultura, como o trabalho. Reboul também 

descreve que, em certa época, ser patriota na França significava ser 

antialemão, ou ser católico significava odiar os ateus. Isto não pode, 

segundo o autor, acontecer num verdadeiro e correto ensino.  

 

 

12º) Propagar o ódio por meio do ensino 

 

 

A população americana assim como os soldados americanos receberam 

constantemente informações falsas do governo norte-americano, 

difundindo o ódio aos iraquianos, para conseguir maior apoio na guerra 

contra o Iraque. No caso dos soldados houve ensino, logo, houve 

doutrinação. 
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Segundo Reboul (1980), um caso particular mas muito corrente é o fato 

de inculcar aos alunos o sentimento de que são incapazes de aprender e 

que “nunca farão nada”. É um caso de ódio, pois leva-se os alunos a 

odiar-se e é um caso de doutrinação, pois um professor que desencoraja 

o aprender despreza seu aluno, seu ensino e a si mesmo. 

 

 

13º) Impor a crença pela violência 

 

 

Neste caso, coloca-se o indivíduo em uma situação tal que não tem mais 

o poder de refletir; ele crê somente naquilo que querem que acredite. A 

violência coage os corpos e,se sutil, os pensamentos. A lavagem 

cerebral, por exemplo, é um processo no qual se levam as vítimas a 

dizer e talvez a crer o que sabem ser falso. Até Reboul se questiona se é 

possível uma doutrinação que não seja dissimulada.  

 

 

 Enquanto a Educação se relaciona com libertação de capacidades e 

interesses de toda a personalidade humana, com o ensino baseado na 

compreensão, a Doutrinação se relaciona com o controle e a limitação do 

indivíduo e com o ensino pernicioso, preconceituoso ou tendencioso. O 

significado de doutrinação, para esta pesquisa, segue a mesma linha de 

raciocínio compartilhada por Reboul nos treze casos de doutrinação descritos.  
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Nesse capítulo buscou-se desvendar a origem, a evolução e as características 

da Universidade Tradicional, visando verificar se a Universidade Corporativa 

realmente pode ser chamada de Universidade. Em seguida, foi apresentado o 

conceito de Educação, que equivale ao oposto da Doutrinação. A origem e o 

conceito de Universidade Corporativa também foram apresentados, assim 

como sua diferença em relação à Universidade Tradicional e às práticas de 

Treinamento & Desenvolvimento. Ao final foram apresentados estudos 

referentes ao Controle Organizacional e Doutrinação, os quais não só 

permitiram a elaboração do questionário para a coleta de dados no campo, 

como deram mais suporte às conclusões do estudo. 
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3. RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 
 

 
 

"O mais importante na vida não é o conhecimento, 
 mas o uso que dele se faz." 

 
                                                    Do Talmude 

 
 

 

           

           Este capítulo apresenta a descrição das cinco fases da pesquisa de 

campo: a elaboração do questionário, o teste da primeira versão do 

questionário, a aplicação do questionário, a tabulação dos dados e a análise 

dos resultado. 
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ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

 

 O questionário fechado (em anexo) teve como objetivo verificar se as 

Universidades Corporativas possuem caráter doutrinário e porquê. Suas 

afirmativas foram baseadas principalmente nas contribuições teóricas de Olivier 

Reboul, talvez o autor mais respeitado no assunto em questão. Tal autor 

propôs 13 casos de doutrinação, afirmando: 

 

Não tenho a supertição do número treze, e poderíamos achar outros 
casos além dos que vou analisar. O essencial é: 1) que sejam 
especificamente distintos um dos outros; 2) que não se possa evocar 
nenhum outro caso de doutrinação sem os caracteres observáveis 
nesses treze casos. (Reboul, 1980, p. 4). 

 

 Para cada caso, foram elaboradas duas afirmativas para diminuir as 

chances de erro da pesquisa. As afirmativas 1 e 2 correspondem ao primeiro 

caso de doutrinação: ensinar doutrina perniciosa; as afirmativas 3 e 4 

correspondem ao segundo caso, e daí por diante até a afirmativa de número 

26.   

 

As últimas três afirmativas, do número 27 ao 29, são baseadas nos 

estudos de Ivan Snook, também um autor respeitado no assunto, que tem a 

intenção como o critério discriminador da doutrinação. Acreditamos que dois 

pontos de vista diferentes sobre a doutrinação seriam mais interessantes para 

a pesquisa. 

 

 O questionário elaborado foi apresentado a quatro juízes para a 

discussão de seu conteúdo. Algumas alterações foram feitas com destaque à 

duas: primeiro, as afirmativas anteriormente formuladas estavam muito 

pequenas e diretas, correndo risco dos respondentes darem respostas 

socialmente corretas. Segundo, os itens do questionário que inicialmente se 

dividiam em “Discordo Totalmente, Discordo, Concordo e Concordo 

Totalmente” foram alterados para “Sempre, Muitas Vezes, Poucas Vezes e 

Nunca”, pois não está se buscando saber qual a percepção dos alunos, mas se 
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situações com características doutrinárias ocorrem ou não em Universidades 

Corporativas. 

 

 

O TESTE DA PRIMEIRA VERSÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

 

 Depois das realizar as alterações propostas pelos juízes, o teste da 

primeira versão foi realizado em janeiro de 2004, a partir da aplicação do 

questionário a sete alunos do Curso de Mestrado em Administração Pública da 

EBAPE/FGV, ou seja, indivíduos que não faziam parte da amostra. 

 

 Tal teste proporcionou a correção de algumas afirmativas que não 

estavam muito claras ou com um linguajar complexo. Foi realizada uma 

pequena revisão, visando adequar a linguagem a todos os tipos de 

respondentes. 

 

  

APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

 

Foram contatadas 22 Universidades Corporativas para solicitar uma 

autorização de pesquisa. Na maioria dos casos, os gerentes responsáveis 

pelas Universidades Corporativas analisaram o questionário e em cerca de 

uma semana após, comunicaram que não seria possível tal pesquisa. Alguns 

fizeram elogios, enquanto outros criticaram o questionário, mas apenas um 

gerente autorizou a pesquisa. Como o pesquisador tem colegas trabalhando 

em empresas com Universidades Corporativas, foram obtidos, por 

acessibilidade, portanto, alguns questionários. No entanto, esses questionários 

não foram considerados na pesquisa devido ao seu pequeno número, mas uma 

análise do pesquisador constatou que a Universidade Corporativa que teve 

menores índices de doutrinação foi justamente a que autorizou a pesquisa.  
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 O questionário foi aplicado a 110 pessoas entre os dias 9 e 14 de 

fevereiro de 2004. O pesquisador, na maioria dos casos, entregou um certo 

número de questionários nos intervalos dos cursos que aconteciam na 

Universidade Corporativa, aos representantes de turmas.  No mesmo dia ou 

um dia após os questionários foram recolhidos pelo pesquisador. Os demais 

questionários tiveram tanto a aplicação como o recolhimento dos questionários 

em contatos diretos entre o pesquisador e os pesquisados em seus locais de 

trabalho. Somente responderam pessoas que já fizeram algum curso numa 

Universidade Corporativa. 

 

Destes questionários, sete foram considerados inválidos, pois alguma 

afirmação não foi preenchida ou foi preenchida mais de uma vez. 

 

 

TABULAÇÃO DOS DADOS 

 

 

 Os dados foram tabulados com base num único parâmetro estatístico: a 

distribuição de freqüências. Não foram atribuídos pesos, pois não foi 

considerado que as afirmativas variavam em termos de importância.  

 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

 

  

 A seguir serão apresentados os dados gerais dos sujeitos da pesquisa e, 

a os referentes às afirmativas relativas à doutrinação. 
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Empresas 
 

Tabela 3: As empresas nas quais pertenceriam os respondentes, se todos 

tivessem sido incluídos na pesquisa 

 

Grau de Concordância f % 

Empresa A 103 89,6% 

Empresa B 4 3,5% 

Empresa C 6 5,2% 

Empresa D 2 1,7% 

Total 115 100,0% 

 

Conforme a Tabela 3 e a Figura 1 permitem visualizar, cerca de 90% dos 

sujeitos da pesquisa são de apenas uma Universidade Corporativa, a única a 

apoiar e autorizar o estudo. O restante dos sujeitos pesquisados é formado por 

colegas do pesquisador que já fizeram curso em suas Universidades 

Corporativas, embora suas organizações não tivessem autorizado a pesquisa.  

 

Empresas

89,6%

1,7%5,2%
3,5%

Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D

 
Figura 1: As empresas nas quais pertenceriam os respondentes 

 

Com um número baixo de questionários respondidos por outras 

empresas, o pesquisador considerou apenas uma Universidade Corporativa 

para a análise dos resultados e desconsiderou os restantes para não tomar 

conclusões incertas a partir de uma pequena amostra. É aos respondentes 

desta única Universidade Corporativa de uma organização do setor público que 

os dados adiantes apresentados se referem. 
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Sexo 

 

Tabela 4: Sexo dos sujeitos da pesquisa 

 

Sexo f % 

Masculino 83 80,6% 

Feminino 20 19,4% 

Total  103 100,0% 

 

 

Conforme a Tabela 4 e a Figura 2 permitem visualizar, 80,6% dos 

sujeitos da pesquisa são do sexo masculino. 

 

 

Sexo

80,6%

19,4%

Masculino

Feminino

 
Figura 2: Sexo dos sujeitos da pesquisa 
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Cargo Ocupado 

 

Tabela 5: Cargo ocupado pelos sujeitos da pesquisa 

 

Grau de Concordância  f % 

 Engenheiro 66 64,1% 

 Analista 15 14,6% 

 Geofísico 10 9,7% 

 Biblioteconomista 3 2,9% 

 Administrador 8 7,8% 

 Auditor 1 1,0% 

 Total 103 100,0% 

 

 

Conforme a Tabela 5 e a Figura 3 permitem visualizar, a maioria dos 

sujeitos da pesquisa são engenheiros (64,1%) e analistas (14,6%). 

 

 

Cargo Ocupado

64,1%
14,6%

9,7%
2,9% 7,8% 1,0%

Engenheiro Analista Geofísico Biblioteconomista Administrador Auditor

 
Figura 3: Cargo ocupado pelos sujeitos da pesquisa 
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Número de cursos realizados na UC 

 

Tabela 6: Número de cursos realizados na UC 

 

Nº de Cursos f % 

1 74 71,8% 

2 5 4,9% 

3 1 1,0% 

6 5 4,9% 

7 2 1,9% 

10 11 10,7% 

11 3 2,9% 

20 2 1,9% 

Total 103 100,0% 

 

 

A Tabela 6 e a Figura 4 revelam que a maioria dos sujeitos da pesquisa 

(71,8%) fez apenas um curso na Universidade Corporativa. Podemos inferir 

que a Universidade Corporativa pesquisada é recentes ou que os sujeitos da 

pesquisa são novatos na empresa, ou ainda, que são realizados anualmente 

poucos cursos por indivíduo. 

 

 

Nº de Cursos Realizados

71,8%

1,9%
10,7% 2,9%

1,0%

4,9%

4,9%
1,9%

1 2 3 6 7 10 11 20

 
Figura 4: Número de cursos realizados na UC 
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Média de cursos realizada por ano (por indivíduo) 

 

Tabela 7: Média de cursos realizada por ano 

 

Média de cursos/ano f % 

1 79 76,7% 

2 11 10,7% 

3 7 6,8% 

4 1 1,0% 

5 4 3,9% 

20 1 1,0% 
Total 103 100,0% 

 

A Tabela 7 e a Figura 5 revelam que a maioria dos sujeitos da pesquisa 

(76,7%) faz apenas um curso na Universidade Corporativa por ano. Como na 

Tabela 6 e na Figura 4 foi constatado que a maioria realizou somente um curso 

na Universidade Corporativa, podemos novamente inferir que ela é recente ou 

que os sujeitos da pesquisa são novatos na empresa, ou ainda, que são 

realizados poucos cursos por indivíduo. 

 

 

Média de cursos / ano

76,7%

10,7%

6,8%
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3,9%
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Figura 5: Média de cursos realizada por ano 
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DADOS REFERENTES ÀS AFIRMATIVAS RELATIVAS À DOUTRIN AÇÃO  

 

1) Nos cursos se ensinam conteúdos que sejam intere ssantes para 
aumentar o retorno financeiro da empresa, independe nte de serem 
totalmente corretos.  
 

 

Tabela 8: Caso de Doutrinação nº 1 – afirmativa 1 

 

Grau de Concordância f % 

 Sempre 11 10,7% 

 Muitas Vezes 49 47,6% 

 Poucas Vezes 15 14,6% 

 Nunca 28 27,2% 

Total 103 100,0% 

 

 

Ensinar algo que não seja correto é o primeiro caso de doutrinação 

proposto por Reboul (1980): ensino de doutrina perniciosa, expresso pela 

afirmativa 1. A Tabela 8 e a Figura 6 permitem visualizar que a situação 

expressa na afirmativa 1 predominantemente ocorre muitas vezes (47,6%).  

 

 

Grau de Ocorrência

10,7%

47,6%14,6%

27,2%

 Sempre  Muitas Vezes  Poucas Vezes  Nunca

 
Figura 6: Caso de Doutrinação nº 1 – afirmativa 1 
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2) Os professores, mesmo sabendo a resposta de uma pergunta, omitem-

na para evitar que os alunos tenham o conhecimento de algo que não 

atenda aos interesses da empresa. 

 

Tabela 9: Caso de Doutrinação nº 1 – afirmativa 2 

 

Grau de Concordância f % 

 Sempre 1 1,0% 

 Muitas Vezes 5 4,9% 

 Poucas Vezes 47 45,6% 

 Nunca 50 48,5% 

Total 103 100,0% 

 

 

Ensinar algo que não seja correto é o primeiro caso de doutrinação 

proposto por Reboul (1980): ensino de doutrina perniciosa, expresso também 

pela afirmativa 2. A Tabela 9 e a Figura 7 permitem visualizar que a situação 

expressa na afirmativa 2 predominantemente nunca ocorre (48,5%). 

 

 

Grau de Ocorrência

1,0% 4,9%

45,6%

48,5%

 Sempre  Muitas Vezes  Poucas Vezes  Nunca

 
Figura 7: Caso de Doutrinação nº 1 – afirmativa 2 
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Comparação entre as afirmativas 1 e 2, referentes a o Caso de  

Doutrinação nº 1: ensino de doutrina perniciosa. 

  

Tabela 10: Comparação entre as afirmativas 1 e 2 

 

Casos de Doutrinação  Nº 1 –  Ensinar 
doutrina perniciosa 

Sempre 
Muitas 
Vezes 

Poucas 
Vezes Nunca 

 Afirmativa Nº 1  10,70% 47,60% 14,60% 27,20% 
 Afirmativa Nº 2  1,00% 4,90% 45,60% 48,50% 
 Diferença entre as afirmativas 1 e 2 9,70% 42,70% 31,00% 21,30% 
 Média entre as afirmativas 1 e 2  5,85% 26,25% 30,10% 37,85% 

 

 

A Tabela 10 e a Figura 8 permitem visualizar que houve incongruência 

entre as afirmativas 1 e 2, devido às altas diferenças entre elas. Para esta 

pesquisa, considera-se incongruência quando alguma das diferenças entre as 

afirmativas for superior a 30%. 
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Figura 8: Comparação entre as afirmativas 1 e 2 
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3) Os cursos fazem com que você abandone sua forma de pensar ou seus 

conhecimentos adquiridos, e tentam moldar seus conh ecimentos de 

acordo com os interesses da companhia. 

 

Tabela 11: Caso de Doutrinação nº 2 – afirmativa 3 

 

Grau de Concordância f % 

 Sempre 2 1,9% 

 Muitas Vezes 18 17,5% 

 Poucas Vezes 53 51,5% 

 Nunca 30 29,1% 

Total 103 100,0% 

 

 

O segundo caso de doutrinação proposto por Reboul (1980) refere-se à 

utilização do ensino para propagar doutrina partidária, expresso pela afirmativa 

3. A Tabela 11 e a Figura 9 permitem visualizar que a situação expressa na 

afirmativa 3 predominantemente ocorre poucas vezes (51,5%).  
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Figura 9: Caso de Doutrinação nº 2 – afirmativa 3 
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4) Dirigentes tentam, por meio de cursos, fazer com  que seus 

empregados se adaptem às regras da empresa e intern alizem os valores 

estipulados. 

 

Tabela 12: Caso de Doutrinação nº 2 – afirmativa 4 

 

Grau de Concordância f % 

 Sempre 16 15,5% 

 Muitas Vezes 50 48,5% 

 Poucas Vezes 24 23,3% 

 Nunca 13 12,6% 

Total 103 100,0% 

 

 

A Tabela 12 e a Figura 10 permitem visualizar que a situação expressa 

na afirmativa 4 predominantemente ocorre muitas vezes (48,5%). Esta 

afirmativa também expressa o segundo caso de doutrinação proposto por 

Reboul (1980): utilizar o ensino para propagar doutrina partidária. 
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Figura 10: Caso de Doutrinação nº 2 – afirmativa 4 
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Comparação entre as afirmativas 3 e 4, referentes a o Caso de  

Doutrinação nº 2: Utilizar o ensino para propagar d outrina partidária. 

  

Tabela 13: Comparação entre as afirmativas 3 e 4 

 

Casos de Doutrinação  Nº 2 –  Utilizar o 
ensino para propagar doutrina partidária  

Sempre 
Muitas 
Vezes 

Poucas 
Vezes Nunca 

 Afirmativa Nº 3  1,90% 17,50% 51,50% 29,10% 
 Afirmativa Nº 4 15,50% 48,50% 23,30% 12,60% 
 Diferença entre as afirmativas 3 e 4 13,60% 31,00% 28,20% 16,50% 
 Média entre as afirmativas 3 e 4  8,70% 33,00% 37,40% 20,85% 

 

 

A Tabela 13 e a Figura 11 permitem visualizar que houve incongruência 

entre as afirmativas 3 e 4, devido às alta diferença entre elas (31%). 
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Figura 11: Comparação entre as afirmativas 3 e 4 
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5) Os cursos geralmente ensinam o “como fazer” e ra ramente o “por quê” 
fazer. 
 
Tabela 14: Caso de Doutrinação nº 3 – afirmativa 5 

 

Grau de Concordância f % 

 Sempre 3 2,9% 

 Muitas Vezes 22 21,4% 

 Poucas Vezes 57 55,3% 

 Nunca 21 20,4% 

Total 103 100,0% 

 

 

A Tabela 14 e a Figura 12 permitem visualizar que a situação expressa 

na afirmativa 5 predominantemente ocorre poucas vezes (55,3%). Eis o terceiro 

caso de doutrinação proposto por Reboul (1980): fazer aprender sem 

compreender aquilo que deveria ser compreendido. 
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Figura 12: Caso de Doutrinação nº 3 – afirmativa 5 
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6) Os cursos estão voltados mais para a transmissão  de informações de 

interesse da empresa do que para a formação e a edu cação dos 

funcionários. 

 

Tabela 15: Caso de Doutrinação nº 3 – afirmativa 6 

 

Grau de Concordância f % 

 Sempre 5 4,9% 

 Muitas Vezes 40 38,8% 

 Poucas Vezes 43 41,7% 

 Nunca 15 14,6% 

Total 103 100,0% 

 

 

A Tabela 15 permite visualizar que a situação expressa na afirmativa 6  

predominantemente ocorre poucas vezes (41,7%). A Figura 13 ilustra esse 

caso de doutrinação observado: 

 

Grau de Ocorrência

4,9%

38,8%

41,7%

14,6%

 Sempre  Muitas Vezes  Poucas Vezes  Nunca

 
Figura 13: Caso de Doutrinação nº 3 – afirmativa 6 
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Comparação entre as afirmativas 5 e 6, referentes a o Caso de  

Doutrinação nº 3: fazer aprender sem compreender aq uilo que deveria ser 

compreendido. 

  

Tabela 16: Comparação entre as afirmativas 5 e 6 

 

Casos de Doutrinação  Nº 3 - Fazer aprender 
sem compreender aquilo que deveria ser 

compreendido  Sempre 
Muitas 
Vezes 

Poucas 
Vezes Nunca 

 Afirmativa Nº 5 2,90% 21,40% 55,30% 20,40% 
 Afirmativa Nº 6 4,90% 38,80% 41,70% 14,60% 
 Diferença entre as afirmativas 5 e 6 2,00% 17,40% 13,60% 5,80% 
 Média entre as afirmativas 5 e 6  3,90% 30,10% 48,50% 17,50% 

 

 

A Tabela 16 e a Figura 14 permitem visualizar que não houve 

incongruência entre as afirmativas 5 e 6, devido às baixas diferenças entre 

elas.  
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Figura 14: Comparação entre as afirmativas 5 e 6 
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7) Quando um professor expõe um tema, busca fazer c om que os alunos 

reajam criticamente, dando oportunidade da apresent ação de pontos de 

vista diferentes. 

 

Tabela 17: Caso de Doutrinação nº 4 – afirmativa 7 

 

Grau de Concordância f % 

 Sempre 15 14,6% 

 Muitas Vezes 50 48,5% 

 Poucas Vezes 35 34,0% 

 Nunca 3 2,9% 

Total 103 100,0% 

 

A Tabela 17 e a Figura 15 permitem visualizar que na afirmativa 7 

predominantemente ocorre muitas vezes (48,5%). Eis o quarto caso de 

doutrinação proposto por Reboul (1980): utilizar, para ensinar, o argumento de 

autoridade. 
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Figura 15: Caso de Doutrinação nº 4 – afirmativa 7 
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8) Os cursos favorecem o livre pensamento, as críti cas e o debate de 

idéias. 

 

Tabela 18: Caso de Doutrinação nº 4 – afirmativa 8 

 

Grau de Concordância f % 

 Sempre 20 19,4% 

 Muitas Vezes 51 49,5% 

 Poucas Vezes 29 28,2% 

 Nunca 3 2,9% 

Total 103 100,0% 

 

 

No que se refere a afirmativa 8, verificou-se conforme a Tabela 18 e a 

Figura 16 permitem visualizar, que 49,5% dos sujeitos responderam que tal 

afirmativa de educação, oposta à doutrinação, ocorre muitas vezes. 
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Figura 16: Caso de Doutrinação nº 4 – afirmativa 8 
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Comparação entre as afirmativas 7 e 8, referentes a o Caso de  

Doutrinação nº 4: utilizar, para ensinar, o argumen to de autoridade. 

  

Tabela 19: Comparação entre as afirmativas 7 e 8 

 

Casos de Doutrinação  Nº 4 –  Utilizar, para 
ensinar, o argumento de autoridade  

Sempre 
Muitas 
Vezes 

Poucas 
Vezes Nunca 

 Afirmativa Nº 7  14,60% 48,50% 34,00% 2,90% 
 Afirmativa Nº 8  19,40% 49,50% 28,20% 2,90% 
 Diferença entre as afirmativas 7 e 8 4,80% 1,00% 5,80% 0,00% 
 Média entre as afirmativas 7 e 8  17,00% 49,00% 31,10% 2,90% 

 

 

A Tabela 19 e a Figura 17 permitem visualizar que não houve 

incongruência entre as afirmativas 7 e 8. 
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Figura 17: Comparação entre as afirmativas 7 e 8 
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9) Nos cursos que você freqüentou, a empresa buscou  substituir os 
valores que você têm por aqueles que ela considera melhores.  
 
 
Tabela 20: Caso de Doutrinação nº 5 – afirmativa 9 

 

Grau de Concordância f % 

 Sempre 2 1,9% 

 Muitas Vezes 17 16,5% 

 Poucas Vezes 53 51,5% 

 Nunca 31 30,1% 

Total 103 100,0% 

 

 

A Tabela 20 e a Figura 18 permitem visualizar que a situação expressa 

na afirmativa 9 predominantemente ocorre poucas vezes (51,5%). Eis o quinto 

caso de doutrinação proposto por Reboul (1980): ensinar com base em 

preconceitos. Este talvez tenha sido o critério que gerou maiores dificuldades 

para criar afirmativas. 
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Figura 18: Caso de Doutrinação nº 5 – afirmativa 9 
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10) É mais provável que ocorra um ensino preconceit uoso numa 
Universidade Corporativa do que numa Universidade T radicional. 
 
 
Tabela 21: Caso de Doutrinação nº 5 – afirmativa 10 

 

Grau de Concordância f % 

 Sempre 4 3,9% 

 Muitas Vezes 20 19,4% 

 Poucas Vezes 50 48,5% 

 Nunca 29 28,2% 

Total 103 100,0% 

 

 

A Tabela 21 permite visualizar que a situação expressa na afirmativa 10  

predominantemente ocorre poucas vezes (48,5%). A Figura 19 ilustra esses 

dados: 
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Figura 19: Caso de Doutrinação nº 5 – afirmativa 10 
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Comparação entre as afirmativas 9 e 10, referentes ao Caso de  

Doutrinação nº 5: ensinar com base em preconceitos.  

  

Tabela 22: Comparação entre as afirmativas 9 e 10 

 

Casos de Doutrinação  Nº 5 –  Ensinar com 
base em preconceitos  

Sempre 
Muitas 
Vezes 

Poucas 
Vezes Nunca 

 Afirmativa Nº 9  1,90% 16,50% 51,50% 30,10% 
 Afirmativa Nº 10  3,90% 19,40% 48,50% 28,20% 
 Diferença entre as afirmativas 9 e 10 2,00% 2,90% 3,00% 1,90% 
 Média entre as afirmativas 9 e 10  2,90% 17,95% 50,00% 29,15% 

 

 

A Tabela 22 e a Figura 20 permitem visualizar que não houve 

incongruência entre as afirmativas 9 e 10, devido às pequenas diferenças entre 

elas.  
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Figura 20: Comparação entre as afirmativas 9 e 10 
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11) Os professores ensinam com base num ponto de vi sta, como se fosse 

o único possível. 

 

Tabela 23: Caso de Doutrinação nº 6 – afirmativa 11 

 

Grau de Concordância f % 

 Sempre 3 2,9% 

 Muitas Vezes 18 17,6% 

 Poucas Vezes 54 52,9% 

 Nunca 27 26,5% 

Total 102 100,0% 

 

 

A Tabela 23 e a Figura 21 permitem visualizar que a situação expressa 

na afirmativa 11 predominantemente ocorre poucas vezes (52,9%).Eis o sexto 

caso de doutrinação proposto por Reboul (1980): ensinar com base numa 

doutrina como se fosse a única possível.  
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Figura 21: Caso de Doutrinação nº 6 – afirmativa 11 
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12) Os professores mostram não apenas os prós, mas também os 

contras, ou seja, as limitações dos conhecimentos q ue ele ensinou. 

 
Tabela 24: Caso de Doutrinação nº 6 – afirmativa 12 

 

Grau de Concordância f % 

 Sempre 20 19,4% 

 Muitas Vezes 55 53,4% 

 Poucas Vezes 24 23,3% 

 Nunca 4 3,9% 

Total 103 100,0% 

 

 

A Tabela 24 permite visualizar que a situação de educação, oposta à 

doutrinação, expressa na afirmativa 12, predominantemente ocorre muitas 

vezes (53,4%). A Figura 22 ilustra esses dados: 
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Figura 22: Caso de Doutrinação nº 6 – afirmativa 12 
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Comparação entre as afirmativas 11 e 12, referentes  ao Caso de  

Doutrinação nº 6: ensinar com base numa doutrina co mo se fosse a única 

possível. 

  

Tabela 25: Comparação entre as afirmativas 11 e 12 

 

Casos de Doutrinação  Nº 6 –  Ensinar com 
base numa doutrina como se fosse a única 

possível  Sempre 
Muitas 
Vezes 

Poucas 
Vezes Nunca 

 Afirmativa Nº 11 2,90% 17,60% 52,90% 5,00% 
 Afirmativa Nº 12  19,40% 53,40% 23,30% 3,90% 
 Diferença entre as afirmativas 11 e 12 9,70% 42,70% 31,00% 21,30% 
 Média entre as afirmativas 11 e 12  11,15% 35,50% 38,10% 4,45% 

 

 

A Tabela 25 e a Figura 23 permitem visualizar que houve uma alta 

diferença entre as afirmativas 11 e 12 (42,7% e 31%). No entanto, não é 

possível afirmar que houver incongruência, pois a afirmativa 11 foi elaborada 

numa lógica negativa enquanto a afirmativa 12, numa positiva. 

 

 

9,70%
11,15%

42,70%
35,50%

31,00%
38,10%

21,30%
4,45%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Sempre

Muitas Vezes

Poucas Vezes

Nunca

Gráfico Comparativo

 Diferença entre as afirmativas 11 e 12  Média entre as afirmativas 11 e 12 

 

Figura 23: Comparação entre as afirmativas 11 e 12 
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13) O professor ensina como corretos, alguns conhec imentos que ele 

sabe que são duvidosos. 

 

Tabela 26: Caso de Doutrinação nº 7 – afirmativa 13 

 

Grau de Concordância f % 

 Sempre 1 1,0% 

 Muitas Vezes 10 9,7% 

 Poucas Vezes 54 52,4% 

 Nunca 38 36,9% 

Total 103 100,0% 

 

 

A Tabela 26 e a Figura 24 permitem visualizar que a situação expressa 

na afirmativa 13 predominantemente ocorre poucas vezes (52,4%). Eis o 

sétimo caso de doutrinação proposto por Reboul (1980): ensinar como 

científico aquilo que não é. 
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Figura 24: Caso de Doutrinação nº 7 – afirmativa 13 
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14) O professor não tem ótimo conhecimento do assun to, mas ensina 

como se o tivesse. 

 

Tabela 27: Caso de Doutrinação nº 7 – afirmativa 14 

 

Grau de Concordância f % 

 Sempre 1 1,0% 

 Muitas Vezes 23 22,3% 

 Poucas Vezes 58 56,3% 

 Nunca 21 20,4% 

Total 103 100,0% 

 

 

A Tabela 27 permite visualizar que a situação expressa na afirmativa 14 

predominantemente ocorre poucas vezes (56,3%). A Figura 25 ilustra esses 

dados: 
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Figura 25: Caso de Doutrinação nº 7 – afirmativa 14 
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Comparação entre as afirmativas 13 e 14, referentes  ao Caso de  

Doutrinação nº 7: ensinar como científico aquilo qu e não é. 

  

Tabela 28: Comparação entre as afirmativas 13 e 14 

 

Casos de Doutrinação  Nº 7 –  Ensinar como 
científico aquilo que não é  

Sempre 
Muitas 
Vezes 

Poucas 
Vezes Nunca 

 Afirmativa Nº 13  1,00% 9,70% 52,40% 36,90% 
 Afirmativa Nº 14  1,00% 22,30% 56,30% 20,40% 
 Diferença entre as afirmativas 13 e 14 0,00% 12,60% 3,90% 16,50% 
 Média entre as afirmativas 13 e 14  1,00% 16,00% 54,35% 28,65% 

 

 

A Tabela 28 e a Figura 26 permitem visualizar que não houve 

incongruência entre as afirmativas 13 e 14, devido às pequenas diferenças 

entre elas.  
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Figura 26: Comparação entre as afirmativas 13 e 14 
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15) Somente são ensinados os fatos e conhecimentos que os dirigentes 
consideram favoráveis à empresa. 
 
 
Tabela 29: Caso de Doutrinação nº 8 – afirmativa 15 

 

Grau de Concordância f % 

 Sempre 8 7,8% 

 Muitas Vezes 24 23,3% 

 Poucas Vezes 53 51,5% 

 Nunca 18 17,5% 

Total 103 100,0% 

 

 

A Tabela 29 e a Figura 27 permitem visualizar que a situação expressa 

na afirmativa 15 predominantemente ocorre poucas vezes (51,5%). Eis o oitavo 

caso de doutrinação proposto por Reboul (1980): não ensinar senão os fatos 

favoráveis à sua doutrina. 
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Figura 27: Caso de Doutrinação nº 8 – afirmativa 15 
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16) Professores externos ensinam o que realmente oc orre no mundo dos 
negócios, enquanto que os internos ensinam só o que  a empresa quer. 
 
 
Tabela 30: Caso de Doutrinação nº 8 – afirmativa 16 

 

Grau de Concordância f % 

 Sempre 2 1,9% 

 Muitas Vezes 25 24,3% 

 Poucas Vezes 48 46,6% 

 Nunca 28 27,2% 

Total 103 100,0% 

 

 

A Tabela 30 permite visualizar que a situação expressa na afirmativa 16 

predominantemente ocorre poucas vezes (46,6%). A Figura 28 ilustra esses 

dados: 
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Figura 28: Caso de Doutrinação nº 8 – afirmativa 16 
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Comparação entre as afirmativas 15 e 16, referentes  ao Caso de  

Doutrinação nº 8: Não ensinar senão os fatos favorá veis à sua doutrina. 

  

Tabela 31: Comparação entre as afirmativas 1 e 2 

 

Casos de Doutrinação  Nº 8 –  Não ensinar 
senão os fatos favoráveis à sua doutrina 

Sempre 
Muitas 
Vezes 

Poucas 
Vezes Nunca 

 Afirmativa Nº 15  7,80% 23,30% 51,50% 17,50% 
 Afirmativa Nº 16 1,90% 24,30% 46,60% 27,20% 
 Diferença entre as afirmativas 15 e 16 5,90% 1,00% 4,90% 9,70% 
 Média entre as afirmativas 15 e 16  4,85% 23,80% 49,05% 22,35% 

 

 

A Tabela 31 e a Figura 29 permitem visualizar que não houve 

incongruência entre as afirmativas 15 e16. 
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Figura 29: Comparação entre as afirmativas 15 e 16 
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17) Os professores chegam a distorcer fatos e infor mações para adequar 
o ensino ao interesse da empresa. 
 
 

Tabela 32: Caso de Doutrinação nº 9 – afirmativa 17 

 

Grau de Concordância f % 

 Sempre 1 1,0% 

 Muitas Vezes 6 5,8% 

 Poucas Vezes 41 39,8% 

 Nunca 55 53,4% 

Total 103 100,0% 

 

 

A Tabela 32 e a Figura 30 permitem visualizar que a situação expressa 

na afirmativa 17 predominantemente nunca ocorre (53,4%). Eis o nono caso de 

doutrinação proposto por Reboul (1980): falsificar os fatos favoráveis à sua 

doutrina. 
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Figura 30: Caso de Doutrinação nº 9 – afirmativa 17 
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18) Os professores não se preocupam muito em ensina r algo científico. 

 

Tabela 33: Caso de Doutrinação nº 9 – afirmativa 18 

 

Grau de Concordância f % 

 Sempre 5 4,9% 

 Muitas Vezes 12 11,7% 

 Poucas Vezes 47 45,6% 

 Nunca 39 37,9% 

Total 103 100,0% 

 

 

A Tabela 33 permite visualizar que a situação expressa na afirmativa 18 

predominantemente ocorre poucas vezes (45,6%). A Figura 31 ilustra esses 

dados: 
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Figura 31: Caso de Doutrinação nº 9 – afirmativa 18 
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Comparação entre as afirmativas 17 e 18, referentes  ao Caso de  

Doutrinação nº 9: falsificar os fatos favoráveis à sua doutrina. 

  

Tabela 34: Comparação entre as afirmativas 17 e 18 

 

Casos de Doutrinação  Nº 9 –  Falsificar os 
fatos favoráveis à sua doutrina 

Sempre 
Muitas 
Vezes 

Poucas 
Vezes Nunca 

 Afirmativa Nº 17  1,00% 5,80% 39,80% 53,40% 
 Afirmativa Nº 18  4,90% 11,70% 45,60% 37,90% 
 Diferença entre as afirmativas 17 e 18 3,90% 5,90% 5,80% 15,50% 
 Média entre as afirmativas 17 e 18  2,95% 8,75% 42,70% 45,65% 

 

 

A Tabela 34 e a Figura 32 permitem visualizar que não houve 

incongruência entre as afirmativas 17 e 18, devido às pequenas diferenças 

entre elas. Para esta pesquisa, considera-se incongruência quando alguma das 

diferenças entre as afirmativas for superior a 30%. 
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Figura 32: Comparação entre as afirmativas 17 e 18 
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19) Os instrutores não têm total liberdade para ens inar, pois têm que 
cumprir o conteúdo programático estipulado pela emp resa.  
 

 

Tabela 35: Caso de Doutrinação nº 10 – afirmativa 19 

 

Grau de Concordância f % 

 Sempre 5 4,9% 

 Muitas Vezes 29 28,2% 

 Poucas Vezes 45 43,7% 

 Nunca 24 23,3% 

Total 103 100,0% 

 

 

A Tabela 35 e a Figura 33 permitem visualizar que a situação expressa 

na afirmativa 19 predominantemente ocorre poucas vezes (43,7%). Eis o 

décimo caso de doutrinação proposto por Reboul (1980): selecionar 

arbitrariamente esta ou aquela parte do programa de estudos. 
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Figura 33: Caso de Doutrinação nº 10 – afirmativa 19 
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20)  Os professores externos (que não são funcionár ios da empresa) dão 
aulas associadas aos interesses da empresa.  
 
 
Tabela 36: Caso de Doutrinação nº 10 – afirmativa 20 

 

Grau de Concordância f % 

 Sempre 22 21,4% 

 Muitas Vezes 55 53,4% 

 Poucas Vezes 21 20,4% 

 Nunca 5 4,9% 

Total 103 100,0% 

 

 

A Tabela 36 permite visualizar que a situação expressa na afirmativa 20 

predominantemente ocorre muitas vezes (53,4%). A Figura 34 ilustra esses 

dados: 
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Figura 34: Caso de Doutrinação nº 10 – afirmativa 20 
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Comparação entre as afirmativas 19 e 20, referentes  ao Caso de  

Doutrinação nº 10: selecionar arbitrariamente esta ou aquela parte do 

programa de estudos. 

  

Tabela 37: Comparação entre as afirmativas 19 e 20 

 

Casos de Doutrinação  Nº 10 –  Selecionar 
arbitrariamente esta ou aquela parte do 

programa de estudos Sempre 
Muitas 
Vezes 

Poucas 
Vezes Nunca 

 Afirmativa Nº 19  4,90% 28,20% 43,70% 23,30% 
 Afirmativa Nº 20  21,40% 53,40% 20,40% 4,90% 
 Diferença entre as afirmativas 19 e 20 16,50% 25,20% 23,30% 18,40% 
 Média entre as afirmativas 19 e 20  13,15% 40,80% 32,05% 14,10% 

 

 

A Tabela 37 e a Figura 35 permitem visualizar que não houve 

incongruência entre as afirmativas 19 e 20. 
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Figura 35: Comparação entre as afirmativas 19 e 20 
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21)  Os cursos exaltam a competitividade em detrime nto da cooperação. 
 
 
Tabela 38: Caso de Doutrinação nº 11 – afirmativa 21 

 

Grau de Concordância f % 

 Sempre 9 8,7% 

 Muitas Vezes 15 14,6% 

 Poucas Vezes 36 35,0% 

 Nunca 43 41,7% 

Total 103 100,0% 

 

 

A Tabela 38 e a Figura 36 permitem visualizar que a situação expressa 

na afirmativa 21 predominantemente nunca ocorre (41,7%), negando o décimo-

primeiro caso de doutrinação proposto por Reboul (1980): exaltar, no ensino, 

determinado valor em detrimento dos outros. 
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Figura 36: Caso de Doutrinação nº 11 – afirmativa 21 
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22) Os cursos passam a imagem de que sua empresa é sempre a melhor, 
mesmo quando isso não é verdade.  
 

 

Tabela 39: Caso de Doutrinação nº 11 – afirmativa 22 

 

Grau de Concordância f % 

 Sempre 13 12,6% 

 Muitas Vezes 29 28,2% 

 Poucas Vezes 40 38,8% 

 Nunca 21 20,4% 

Total 103 100,0% 

 

 

A Tabela 39 permite visualizar que a situação expressa na afirmativa 22 

predominantemente ocorre poucas vezes (38,8%). A Figura 37 ilustra esses 

dados: 
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Figura 37: Caso de Doutrinação nº 11 – afirmativa 22 
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Comparação entre as afirmativas 21 e 22, referentes  ao Caso de  

Doutrinação nº 11: exaltar, no ensino, determinado valor em detrimento 

dos outros. 

  

Tabela 40: Comparação entre as afirmativas 21 e 22 

 

Casos de Doutrinação  Nº 11 –  Exaltar, no 
ensino, determinado valor em detrimento dos 

outros Sempre 
Muitas 
Vezes 

Poucas 
Vezes Nunca 

 Afirmativa Nº 21  8,70% 14,60% 35,00% 41,70% 
 Afirmativa Nº 22  12,60% 28,20% 38,80% 20,40% 
 Diferença entre as afirmativas 21 e 22 3,90% 13,60% 3,80% 21,30% 
 Média entre as afirmativas 21 e 22  10,65% 21,40% 36,90% 31,05% 

 

 

A Tabela 40 e a Figura 38 permitem visualizar que não houve 

incongruência entre as afirmativas 1 e 2, devido às pequenas diferenças entre 

elas.  
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Figura 38: Comparação entre as afirmativas 21 e 22 
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23) Os cursos despertam rivalidade em relação aos c oncorrentes da 
empresa, tratando-os como se fossem inimigos.  
 
 
Tabela 41: Caso de Doutrinação nº 12 – afirmativa 23 

 

Grau de Concordância f % 

 Sempre 4 3,9% 

 Muitas Vezes 12 11,7% 

 Poucas Vezes 43 41,7% 

 Nunca 44 42,7% 

Total 103 100,0% 

 

 

A Tabela 41 e a Figura 39 permitem visualizar que a situação expressa 

na afirmativa 23 predominantemente nunca ocorre (42,7%). Eis o décimo-

segundo caso de doutrinação proposto por Reboul (1980): propagar o ódio por 

meio do ensino. 
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Figura 39: Caso de Doutrinação nº 12 – afirmativa 23 
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24) Os cursos transmitem a idéia de que os alunos s ão incapazes de 
aprender certos assuntos. 
 
 
Tabela 42: Caso de Doutrinação nº 12 – afirmativa 24 

 

Grau de Concordância f % 

 Sempre 1 1,0% 

 Muitas Vezes 8 7,8% 

 Poucas Vezes 28 27,2% 

 Nunca 66 64,1% 

Total 103 100,0% 

 

 

A Tabela 42 permite visualizar que a situação expressa na afirmativa 24 

predominantemente nunca ocorre (64,1%). A Figura 40 ilustra esses dados: 
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Figura 40: Caso de Doutrinação nº 12 – afirmativa 24 
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Comparação entre as afirmativas 23 e 24, referentes  ao Caso de  

Doutrinação nº 12: propagar o ódio por meio do ensi no. 

  

Tabela 43: Comparação entre as afirmativas 23 e 24 

 

Casos de Doutrinação  Nº 12 –  Propagar o 
ódio por meio do ensino 

Sempre 
Muitas 
Vezes 

Poucas 
Vezes Nunca 

 Afirmativa Nº 23  3,90% 11,70% 41,70% 42,70% 
 Afirmativa Nº 24  1,00% 7,80% 27,20% 64,10% 
 Diferença entre as afirmativas 23 e 24 2,90% 3,90% 14,50% 21,40% 
 Média entre as afirmativas 23 e 24  2,45% 9,75% 34,45% 53,40% 

 

 

A Tabela 43 e a Figura 41 permitem visualizar que não houve 

incongruência entre as afirmativas 23 e 24. 
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Figura 41: Comparação entre as afirmativas 23 e 24 
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25) Se o aluno não concordar com o professor, pode vir a ser repreendido 

de alguma forma. 

 

Tabela 44: Caso de Doutrinação nº 13 – afirmativa 25 

 

Grau de Concordância f % 

 Sempre 2 1,9% 

 Muitas Vezes 9 8,7% 

 Poucas Vezes 35 34,0% 

 Nunca 57 55,3% 

Total 103 100,0% 

 

 

A Tabela 44 e a Figura 42 permitem visualizar que a situação expressa 

na afirmativa 25 predominantemente nunca ocorre (55,3%) negando o décimo-

terceiro caso de doutrinação proposto por Reboul (1980): impor a crença pela 

violência. 

 

 

Grau de Ocorrência

1,9% 8,7%

34,0%55,3%

 Sempre  Muitas Vezes  Poucas Vezes  Nunca

 
Figura 42: Caso de Doutrinação nº 13 – afirmativa 25 

 

 

 
 

 



 

 

109

26) Os cursos não valorizam a liberdade de expressã o. 
 
 
Tabela 45: Caso de Doutrinação nº 13 – afirmativa 26 

 

Grau de Concordância f % 

 Sempre 1 1,0% 

 Muitas Vezes 12 11,7% 

 Poucas Vezes 38 36,9% 

 Nunca 52 50,5% 

Total 103 100,0% 

 

 

A Tabela 45 permite visualizar que a situação expressa na afirmativa 26 

predominantemente nunca ocorre (50,5%). A Figura 43 ilustra esses dados: 
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Figura 43: Caso de Doutrinação nº 13 – afirmativa 26 
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Comparação entre as afirmativas 25 e 26, referentes  ao Caso de  

Doutrinação nº 13: impor a  crença pela violência. 

  

Tabela 46: Comparação entre as afirmativas 25 e 26 

 

Casos de Doutrinação  Nº 13 –  Impor a    
crença pela violência 

Sempre 
Muitas 
Vezes 

Poucas 
Vezes Nunca 

 Afirmativa Nº 25  1,90% 8,70% 34,00% 55,30% 
 Afirmativa Nº 26  1,00% 11,70% 36,90% 50,50% 
 Diferença entre as afirmativas 25 e 26 0,90% 3,00% 2,90% 4,80% 
 Média entre as afirmativas 25 e 26  1,45% 10,20% 35,45% 52,90% 

 

 

A Tabela 46 e a Figura 44 permitem visualizar que não houve 

incongruência entre as afirmativas 1 e 2, devido às pequenas diferenças entre 

elas.  
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Figura 44: Comparação entre as afirmativas 25 e 26 
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27) Uma das intenções dos gestores da empresa é que , a partir dos 
treinamentos, os funcionários sejam mais obedientes . 
 

 

Tabela 47: Caso de Doutrinação nº 1 (Snook) – afirmativa 27 

 

Grau de Concordância f % 

 Sempre 2 1,9% 

 Muitas Vezes 15 14,6% 

 Poucas Vezes 41 39,8% 

 Nunca 45 43,7% 

Total 103 100,0% 

 

 

A Tabela 47 e a Figura 45 permitem visualizar que a situação expressa 

na afirmativa 27 predominantemente nunca ocorre (43,7%) negando o critério 

de doutrinação proposto por Snook (Critério das Intenções). 
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Figura 45: Caso de Doutrinação nº 1 (Snook) – afirmativa 27 
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28) Os cursos favorecem a capacidade de pensar de m aneira diferente, de 

inovar, de romper paradigmas, em detrimento de favo recer apenas o 

melhor cumprimento das rotinas por parte do funcion ário. 

 

 

Tabela 48: Caso de Doutrinação nº 2 (Snook) – afirmativa 28 

 

Grau de Concordância f % 

 Sempre 13 12,6% 

 Muitas Vezes 48 46,6% 

 Poucas Vezes 34 33,0% 

 Nunca 8 7,8% 

Total 103 100,0% 

 

 

A Tabela 48 e a Figura 46 permitem visualizar que a situação de 

educação, oposta à doutrinação, expressa na afirmativa 28, 

predominantemente ocorre muitas vezes (46,6%). Trata-se do critério de 

doutrinação proposto por Snook (Critério das Intenções). 
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Figura 46: Caso de Doutrinação nº 2 (Snook) – afirmativa 28 
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29) Você se sente controlado por uma cultura que vi sa mais ao 
cumprimento de tarefas do que a apresentação de idé ias e sugestões.  
 

 

Tabela 49: Caso de Doutrinação nº 3 (Snook) – afirmativa 29 

 

Grau de Concordância f % 

 Sempre 3 2,9% 

 Muitas Vezes 20 19,4% 

 Poucas Vezes 50 48,5% 

 Nunca 30 29,1% 

Total 103 100,0% 

 

 

A Tabela 49 e a Figura 47 permitem visualizar que a situação expressa 

na afirmativa 29 predominantemente ocorre poucas vezes (48,5%). Eis a 

negação do critério de doutrinação proposto por Snook (Critério das Intenções). 
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Figura 47: Caso de Doutrinação nº 3 (Snook) – afirmativa 29 
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Comparação entre as afirmativas 1 e 2, referentes a o Caso de  

Doutrinação nº 1: ensino de doutrina perniciosa. 

  

Tabela 50: Comparação entre as afirmativas 1 e 2 

 

Snook (Critério das Intenções)                       
Questões 27, 28 e 29 

Sempre 
Muitas 
Vezes 

Poucas 
Vezes Nunca 

 Afirmativa Nº 27  1,90% 14,60% 39,80% 43,70% 
 Afirmativa Nº 28  12,60% 46,60% 33,00% 7,80% 
 Afirmativa Nº 29  2,90% 19,40% 48,50% 29,10% 
 Maior diferença entre as afirmativas 27, 28 e 29 10,70% 32,00% 15,50% 35,90% 
 Média entre as afirmativas 27, 28 e 29 5,80% 26,87% 40,43% 26,87% 

 

 

A Tabela 50 e a Figura 48 permitem visualizar que uma alta diferença 

entre as afirmativas 27, 28 e 29. No entanto, não pode-se afirmar que houve 

incongruência pois a afirmativa 28 foi elaborada numa lógica positiva, oposta 

às demais. 
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Figura 48: Comparação entre as afirmativas 27, 28 e 29 
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Tabela 51: Comparação entre os casos de doutrinação 

 

 
Casos de Doutrinação  - Reboul -  Sempre  

Muitas 

Vezes 

Poucas 

Vezes 
Nunca  

1 - Ensinar doutrina perniciosa  5,8% 26,2% 30,1% 37,9% 

2 - Utilizar o ensino para propagar doutrina partidária  8,7% 33% 37,3% 20% 

3 - Fazer aprender sem compreender aquilo que 
deveria ser compreendido  

3,9% 30,1% 48,5% 17,5% 

4 - Utilizar, para ensinar, o argumento de autoridade  2,9% 31,2% 49% 16,9% 

5 - Ensinar com base em preconceitos  2,9% 17,9% 50% 29,2% 

6 - Ensinar com base numa doutrina como se fosse a 
única possível  

3,4% 20,4% 52,9% 22,3% 

7 - Ensinar como científico aquilo que não é  1% 16% 54,3% 28,7% 

8 - Não ensinar senão os fatos favoráveis à sua 
doutrina 

4,8% 23,8% 49% 22,4% 

9 - Falsificar os fatos favoráveis à sua doutrina 2,9% 8,7% 47,7% 45,7% 

10 - Selecionar arbitrariamente esta ou aquela parte 
do programa de estudos 

13,1% 40,8% 32% 14,1% 

11 - Exaltar, no ensino, determinado valor em 
detrimento dos outros 

10,7% 21,3% 36,9% 31,1% 

12 - Propagar o ódio por meio do ensino 2,4% 9,7% 34,4% 53,5% 

13 - Impor a crença pela violência 1,4% 10,1% 35,4% 53,1% 

Snook (Critério das Intenções) Questões 27, 28 e 29 4% 22% 45,1% 28,9% 

 

 

O caso de doutrinação nº 1 refere-se às afirmativas 1 e 2. O caso de nº 

2, às afirmativas 3 e 4, e assim por diante. As afirmativas 7, 8, 12 e 28 foram 

elaboradas numa lógica inversa às demais: expressam uma situações de 

educação, opostas à doutrinação.  Os motivos dessa variação foram tornar o 

questionário mais agradável ao respondente e despertar-lhe mais atenção na 

leitura das afirmativas. Nestas quatro afirmativas, para efeitos do cálculo da 

Tabela 51, o item “Sempre” foi contabilizado como “Nunca”, o item “Muitas 

Vezes” como “Poucas Vezes” e assim por diante.  
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Este capítulo descreveu as cinco fases da pesquisa de campo: a elaboração do 

questionário, o teste da primeira versão do questionário, a aplicação do 

questionário, a tabulação dos dados e análise dos resultados da pesquisa de 

campo. No próximo capítulo serão apresentadas as conclusões da pesquisa 

além de sugestões para uma nova agenda de pesquisas. 
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4. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA UMA NOVA AGENDA 
DE PESQUISA 
 

 
“Numa economia na qual a única certeza duradoura é a 

incerteza, a única fonte segura e duradoura de 
 vantagem competitiva é o conhecimento”. 

 
                        Ikujiro Nonaka  

 
 
 

 

 

 

 Este capítulo expõe as conclusões obtidas da pesquisa. Dado 

que uma pesquisa não se esgota em si mesma, serão apresentadas 

sugestões para uma nova agenda de pesquisa. 
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CONCLUSÃO  
 

 

Esta pesquisa teve por objetivo verificar se Universidades Corporativas 

possuem caráter doutrinário e porquê. Para possibilitar esta conclusão, os 

meios utilizados foram as pesquisa bibliográfica e de campo.  O levantamento 

bibliográfico permitiu concluir que universidade não é o termo adequado e 

correto para identificar a “Universidade” Corporativa, pois a Universidade está 

ligada não só ao ensino, mas também à pesquisa, à investigação na busca da 

verdade, o que muito raramente ocorre em Universidades Corporativas.  

 

O conceito de Universidade Corporativa, embora esteja espalhando-se 

rapidamente por muitas empresas, ainda é um conceito novo e carente de 

estudos críticos. A partir do levantamento bibliográfico foram observadas 

algumas possibilidades e limitações que devem ser estudadas mais 

profundamente.  

 

A Universidade Corporativa tem como possibilidade a elaboração de um 

treinamento contínuo com base nas necessidades da empresa, permitindo a 

adequação do conteúdo programático às suas estratégias. Isso está de acordo 

com as tendências apontadas para o Século XXI, como customização e 

agilidade. Além dessa possibilidade, o custo por indivíduo é menor. 

 

 Mas somente ensinar o que é de agrado e de interesse da organização 

pode ser uma grande limitação da Universidade Corporativa. Limitações são 

aqui entendidas como desvantagens, problemas ou fatores que dificultam o 

real aprendizado, a educação e a emancipação do funcionário como ser 

humano. Pode-se questionar também se os responsáveis pela educação 

corporativa estão cientes do que realmente é atual ou importante.  

 

O conhecimento, atualmente considerado o maior ativo da empresa, 

deve ser desenvolvido e estimulado sem restrições também na empresa. A 

simples transmissão de informações por meio de um ensino superficial não 
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possibilita o desenvolvimento do espírito crítico dos funcionários. É comum 

também, por meio de treinamentos, serem transmitidos e fixados os valores da 

organização como os melhores e isso foi observado na pesquisa. Tais casos 

descritos são exemplos de um controle implícito mais sutil, porém pernicioso, 

realizado pelos dirigentes de uma organização. 

 

Nessa era de competitividade, onde se depende menos da tecnologia e 

mais de pessoas para se obterem resultados satisfatórios, na qual as 

informações estão disponíveis a baixo custo,  o importante é o 

desenvolvimento do conhecimento numa abordagem que favoreça a crítica. As 

políticas da Universidade Corporativa deveriam desenvolver mais o espírito 

crítico dos funcionários. 

 

A pesquisa de campo forneceu dados que possibilitaram identificar que 

as políticas e práticas na Universidade Corporativa pesquisada têm 

características de doutrinação, embora em quantidade reduzida. Outras 

Universidades Corporativas pesquisadas por meio de funcionários que são 

colegas do pesquisador, apresentaram um percentual bem maior de 

características de doutrinação, mas devido ao baixo número de questionários 

respondidos, essas pequenas amostras não podiam ser consideradas. Vinte e 

duas Universidades Corporativas foram contatadas, geralmente a partir de 

seus gerentes responsáveis. Porém tais gerentes preferiram não participar da 

pesquisa. Somente uma Universidade Corporativa, que teve os melhores 

resultados dentre as pesquisadas, apoiou e autorizou a pesquisa. Ela pertence 

a uma organização do setor público. 

 

Embora tivesse os melhores resultados comparativamente, a 

doutrinação ocorreu em pequena escala na Universidade Corporativa 

pesquisada. Ocorreu porque foi verificada muitas vezes o caso nº 10 proposto 

por Reboul (1980): Selecionar arbitrariamente esta ou aquela parte do 

programa de estudos. Em menores proporções ocorreram os casos de nº 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 e 9, além de se confirmarem, embora em quantidades reduzidas, 
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os Critérios da Intenção de Snook (1974) nas últimas três afirmativas do 

questionário. Assim, foi atingido o objetivo principal da pesquisa: responder se 

Universidades Corporativas possuem caráter doutrinário e porquê. 

 

A constatação de que a Universidade Corporativa pesquisada pouco se 

enquadra, segundo os respondentes, no caso da doutrinação, permite levantar 

suposições adicionais, tais como: (a) de fato, nesta Universidade não 

prepondera a doutrinação e o fato de abrir-se para a pesquisa já indicava esse 

caminho; (b) por ser uma Universidade do setor público, a doutrinação não se 

fez presente, tanto quanto se faria numa empresa privada; (c) a UC pesquisada 

tem caráter doutrinário, porém na era do conhecimento na qual vivemos, as 

formas de doutrinação são sutis, não raro os doutrinados não as percebem. 

Eles incorporam o discurso organizacional. 

 

 

SUGESTÕES PARA UMA NOVA AGENDA DE PESQUISA  
 

 

Dado que uma pesquisa não se esgota em si mesma, a pesquisa 

realizada proporcionou suposições adicionais para novos estudos ligados ao 

tema. Assim, sugere-se o seguinte para novos estudos: 

 

• Aplicar o questionário a alunos de outras Universidades 

Corporativas de organizações públicas e privadas e comparar 

seus resultados aos aqui obtidos. 

 

• Utilizar nessa mesma Universidade Corporativa outro instrumento 

de coleta de dados, talvez mais elucidativo. Entrevistas com 

perguntas abertas, por exemplo, seriam úteis. 

 

• Participar como observador de aulas nessa e em outras 

Universidades Corporativas. 
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Este capítulo conclusivo buscou responder ao seguinte questionamento: As 

Universidades Corporativas possuem caráter doutrinário? Por quê? Além de 

responder essas perguntas, observações a respeito de políticas de 

Universidades Corporativas foram apresentadas. Por fim, foram elaboradas 

sugestões para uma nova agenda de pesquisas. 



 

 

122

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
 
 
ARAÚJO, Luis César G. de. Tecnologias de gestão organizacional . São 
Paulo: Atlas, 2001. 
 

BICKERSTAFFE,George. Como identificar um MBA . Disponível em: 
 http://www.canalrh.com.br/saibacomo/identificar_mba.asp  
Acesso em: 04/10/2002  
 

CARVALHO DA SILVA, Rosimeri. Controle organizacional, cultura e 
liderança: evolução, transformação e perspectivas . In: Encontro de Estudos 
Organizacionais. Recife: PROPAD/UFPE, 2002. 
 

CHARLE, Christophe. VERGUER, Jacques. História das universidades . São 
Paulo : Universidade Estadual Paulista, 1996. 
 

CHAVES, Eduardo. A filosofia da educação e a análise de conceitos 
educacionais. Disponível em:  
 http://www.chaves.com.br/TEXTSELF/PHILOS/filed77-1.htm  
Acesso em 10/09/2003 
 

ÉBOLI, Marisa Pereira. Universidade Corporativa: ameaça ou oportunidade 
para as escolas tradicionais de administração? Revista de Administração 
USP. São Paulo: v.34, n.4, p. 56-64, out/dez. 1999.   

FOUCAULT, Michael. Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 1987. 

GRISCI, Carmem Ligia Iochins. DENGO, Normélio. Universidades 
Corporativas: Modismo ou Inovação? Revista Eletrônica de Administração . 
Edição 35 n.5, v.9, Out. 2003. 

 

JUNQUEIRA, Luis A. C., VIANNA, Marco Aurélio. Disponível em: 
 www.institutomvc.com.br   Acesso em 04/10/2002 
 

 

 



 

 

123

MEISTER, Jeanne. Educação corporativa : a gestão do capital intelectual 
através das universidades corporativas. São Paulo: Makron, 1999. 
 
 
MINOGUE, Kenneth R. O Conceito de universidade . Brasília: Universidade 
de Brasília, 1981. 
 

PADRO, Lourenço de Almeida. Educação para a democracia.  Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1984. 
 

PRESTES MOTTA. F., VASCONCELLOS, I.F.F.G. e WOOD Jr., T. O novo 
sentido da liderança: contole social nas organizações. In: Thomas Wood Jr.., 
Mudança organizacional  – aprofundando temas atuais em administração 
de empresas . São Paulo: Atlas, 1995. 
 

PIAGET, Jean. Para onde vai a educação?  8.ed. Rio de Janeiro: Livraria José 
Olympio Editora, 1984. 
 

RAMOS, David Ricardo Moreira. Universidades corporativas : possibilidades 
e dificuldades de sua implantação. Dissertação (Mestrado em Administração 
Pública) – Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, 
Fundação Getulio Vargas. Rio de Janeiro, 2001. 
 

REBOUL, Olivier. A doutrinação. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
1980. 
 

SENGE, Peter. A quinta disciplina . São Paulo: Best Seller, 1990. 

  

SNOOK, I. A., Doutrinação e educação.  Rio de Janeiro: Zahar, 1974 

 

TOBIAS, José Antônio. Universidade: humanismo ou técnica?  São Paulo: 
Herder, 1969. 
 

 

 



 

 

124

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em 
administração . 5. ed., São Paulo: Atlas, 2004. 
 

 
______________. Universidade Corporativa: a parceria possível entre empresa 
e a universidade tradicional. Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro, 
v. 34, n.5, p. 181-188, set./out. 2000.     
 

WANDERLEY, Luiz Eduardo. O que é universidade? 6.ed. São Paulo : 
Brasiliense, 1986. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

125

 

 

 

ANEXO: QUESTIONÁRIO  
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Prezado(a) Senhor(a): 

 

 Esse questionário é parte de uma pesquisa organizacional que tem 

por objetivo identificar alguns aspectos relativos aos procedimentos e 

políticas educacionais de Universidades Corporativas. Seus participantes 

devem necessariamente ter feito cursos em Universidades 

Corporativas.  

 

Tal pesquisa será utilizada para fins de elaboração de uma 

dissertação do Curso de Mestrado em Administração Pública. 

 

 

Muito grato pela atenção, 

 

 

___________________________________________________ 
Marcus Brauer Gomes   (Turma 2002/2004) 

Aluno do Curso de Mestrado em Administração Pública  

Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas 

Fundação Getúlio Vargas  
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ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO 
 

1. Não é preciso identificar-se. 
 
 

2. Utilize um X para marcar sua resposta. Marque somente uma. 
 
 

3. Responda a todas as afirmativas. Não deixe nenhuma em branco 
 
 
 

4. As afirmativas são referentes apenas a cursos realizados na 
Universidade Corporativa. 

 

 

 

Dados Gerais: 

 

Sexo: �  Masculino    �  Feminino 

 

 Empresa: _______________________________________ 

 

Cargo Ocupado: _________________________________ 

 

Número de cursos realizados  

na Universidade Corporativa: ______________________ 

 

 Média de cursos que você realiza por ano: ____________ 
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COM QUE FREQÜÊNCIA AS SITUAÇÕES ABAIXO EXPLICITADAS  
OCORRERAM NOS CURSOS QUE FREQUENTOU? 

 

Item Sempre 
Muitas 
Vezes 

Poucas 
Vezes 

Nunca 

 
1) Nos cursos se ensinam conteúdos que sejam 
interessantes para aumentar o retorno financeiro 
da empresa, independente de serem totalmente 
corretos. 
 

    

 
2) Os professores, mesmo sabendo a resposta de 
uma pergunta, omitem-na para evitar que os 
alunos tenham o conhecimento de algo, que não 
atenda aos interesses da empresa. 
 

    

 
3) Os cursos fazem com que você abandone sua 
forma de pensar ou seus conhecimentos 
adquiridos, e tentam moldar seus conhecimentos 
de acordo com os interesses da companhia. 
 

    

 
4) Dirigentes tentam, por meio de cursos, fazer 
com que seus empregados se adaptem às regras 
da empresa e internalizem os valores estipulados. 
 

    

 
5) Os cursos geralmente ensinam o “como fazer” 
e raramente o “por quê” fazer. 
 

    

 
6) Os cursos estão voltados mais para a 
transmissão de informações de interesse da 
empresa do que para a formação e a educação dos 
funcionários. 
 

    

 
7) Quando um professor expõe um tema, busca 
fazer com que os alunos reajam criticamente, 
dando oportunidade da apresentação de pontos de 
vista diferentes. 
 

    

 
8) Os cursos favorecem o livre pensamento, as 
críticas e o debate de idéias. 
 

    

 
9) Nos cursos que você freqüentou, a empresa 
buscou substituir os valores que você têm por 
aqueles que ela considera melhores. 
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Item Sempre 
Muitas 
Vezes 

Poucas 
Vezes 

Nunca 

 
10) É mais provável que ocorra um ensino 
preconceituoso numa Universidade Corporativa 
do que numa Universidade Tradicional. 
 

    

 
11) Os professores ensinam com base num ponto 
de vista, como se fosse o único possível. 
 

    

 
12) Os professores mostram não apenas os prós, 
mas também os contras, ou seja, as limitações dos 
conhecimentos que ele ensinou. 
 

    

 
13) O professor ensina como corretos, alguns 
conhecimentos que ele sabe que são duvidosos. 
 

    

 
14) O professor não tem ótimo conhecimento do 
assunto, mas ensina como se o tivesse. 
 

    

 
15) Somente são ensinados os fatos e 
conhecimentos que os dirigentes consideram 
favoráveis à empresa. 
 

    

 
16) Professores externos ensinam o que realmente 
ocorre no mundo dos negócios, enquanto que os 
internos ensinam só o que a empresa quer. 
 

    

 
17) Os professores chegam a distorcer fatos e 
informações para adequar o ensino ao interesse da 
empresa. 
 

    

 
18) Os professores não se preocupam muito em 
ensinar algo científico. 
 

    

 
19) Os instrutores não têm total liberdade para 
ensinar, pois têm que cumprir o conteúdo 
programático estipulado pela empresa. 
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Item Sempre 
Muitas 
Vezes 

Poucas 
Vezes 

Nunca 

 
20) Os professores externos (que não são 
funcionários da empresa) dão aulas associadas 
aos interesses da empresa. 
 

    

 
21) Os cursos exaltam a competitividade em 
detrimento da cooperação. 
 

    

 
22) Os cursos passam a imagem de que sua 
empresa é sempre a melhor, mesmo quando isso 
não é verdade. 
 
 

    

 
23) Os cursos despertam rivalidade em relação 
aos concorrentes da empresa, tratando-os como se 
fossem inimigos. 
 

    

 
24) Os cursos transmitem a idéia de que os alunos 
são incapazes de aprender certos assuntos. 
 

    

 
25) Se o aluno não concordar com o professor, 
pode vir a ser repreendido de alguma forma. 
 

    

 
26) Os cursos não valorizam a liberdade de 
expressão. 
 

    

 
27) Uma das intenções dos gestores da empresa é 
que, a partir dos treinamentos, os funcionários 
sejam  mais obedientes. 
 

    

 
28) Os cursos favorecem a capacidade de pensar 
de maneira diferente, de inovar, de romper 
paradigmas, em detrimento de favorecer apenas o 
melhor cumprimento das rotinas por parte do 
funcionário. 
 

    

 
29) Você se sente controlado por uma cultura que 
visa mais ao cumprimento de tarefas do que a 
apresentação de idéias e sugestões. 
 

    

 


