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A obra-prima de Goethe, o Fausto, que, lentamente, completado e aperfeiçoado ao 
longo dos anos, constitui autêntica obra de uma vida, é o mais poderoso símbolo, 
que jamais se logrou criar no terreno artístico, para exprimir a suprema angústia e 
a tragédia do homem em luta com as tendências antagônicas do bem e do mal e 
com as forças contraditórias da natureza, buscando o equilíbrio e a unidade em 
uma síntese superior, onde possa o ente transcender-se sem renegar-se, sublimar-
se sem renunciar à riqueza dos seus antagonismos implacáveis, arrancar a ordem 
da desordem, alcançar o eterno pela superação consciente do transitório e mirar o 
infinito sem se iludir sobre o irremediável da sua própria finitude. 

Almir de Andrade 
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Apresentação 
 

 

 O objeto da presente pesquisa é o programa de educação corporativa desenvolvido 

pela empresa MARCA S/A (nome fictício) e seus fatores contributivos para a empresa e seus 

empregados. Partindo do pressuposto de que grande parte da literatura disponível sobre o 

tema denota características de ordem funcionalista e apresenta estudos que convergem para a 

importância desses programas como sustentáculo à competitividade organizacional, essa 

pesquisa faz um contraponto e incorpora elementos de análise sobre esses programas a partir 

da razão dialética.   

 Discutir as forças contraditórias que circundam os programas de educação corporativa 

e a maneira pela qual eles se propõem a minimizar interesses díspares por meio da concepção 

do seu plano de educação apresenta-se como tema central para as reflexões desenvolvidas. As 

subdivisões possíveis nesse estudo levam a entender tais programas a partir de tendências 

opostas e multifacetadas. Um dos lados reconhece as maiores oportunidades de crescimento 

profissional oferecidas aos empregados, uma vez que as indiferenças políticas e as fracas 

estratégias nacionais de educação corroboram à baixa qualidade do ensino proporcionado pelo 

estado. Em desacordo, no entanto, entender as pequenas contradições existentes permite 

revelar um mecanismo de controle mais sofisticado, pautado pela construção de um ideário 

coletivista que promove, dessa forma, a manutenção do status quo.  

 É exatamente essa constituição dialética o principal motivo que leva à realização dessa 

pesquisa científica: se, por um lado, o programa eleva as oportunidades de crescimento 

pessoal e profissional, por outro lado, promove o desenvolvimento de uma competência 

essencialmente instrumental que inibe a capacidade de reflexão dos empregados da empresa. 

 O estudo realiza um confronto entre o referencial teórico escolhido e as práticas 

desenvolvidas pela empresa pesquisada. Sua finalidade é subsidiar empiricamente a discussão 

sobre a coexistência dessas forças opostas que se interpenetram possibilitando, enfim, a 

compreensão momentânea de um fenômeno característico das organizações contemporâneas: 

os programas de educação corporativa.  

 Os pensamentos de Johann Wolfgang Von Goethe, em seu livro Fausto, configuram-se 

como uma adequada analogia ao pensamento dialético. A obra discute a existência de mundos 

contraditórios entre si por meio da incansável e majestosa luta do protagonista, representado 

por Fausto, que vive uma suprema angustia entre o bem e o mal. O conjunto de memórias 

faustinana ilustra de forma representativa a profusão de sentimentos que engendra os 



 7 

universos imaginários e as diversas contradições imanentes aos empregados e a empresa 

MARCA S/A.   

 O primeiro capítulo desse estudo propõe o problema de pesquisa e as considerações 

sobre a metodologia escolhida ao fazer uma contextualização histórica dos caminhos 

percorridos pela filosofia dialética, conforme a visão de seus principais defensores: Platão; 

Fichte; Hegel; Proudhon e Marx. Os movimentos dialéticos caracterizados pelos autores 

nacionais são expressos nas construções literárias de Andrade (1971); Demo (1995); Konder 

(1985) e Visconti (1964). São também consideradas as obras internacionais de Adorno e 

Horkheimer (1985); Gurvitch (1982); Havemann (1967); Kopnin (1978) e Lefebvre (1991) 

pela sua importância dentro de contexto acadêmico.   

  O segundo capítulo discute o referencial teórico a partir de uma revisão bibliográfica 

de parte da literatura disponível que abrange o tema. Mesmo a temática proposta tendo caráter 

dialético, apresenta-se o posicionamento de autores de origem funcionalista sobre os 

programas de educação corporativa e seus benefícios para a sociedade referenciados nas obras 

de Eboli (2004) e Meister (1999). Em oposição, são apresentados, também, pesquisas de 

diversos autores que contrapõem tal fundamento dentro de uma perspectiva teórico-crítica. Os 

estudos desenvolvidos por Carvalho e Alcadipani (2004); Freitas (2000); Motta (1993); Pagès 

et al (2006), Vergara e Ramos (2002) e Vasconcelos (2008) argumentam que as práticas 

organizacionais contemporâneas têm, entre seus principais motivos, a formatação de um novo 

sistema de controle que minimiza os conflitos, tensões e controvérsias decorrentes das 

relações de trabalho entre empregados e acionistas.  

 Em seguida, no capítulo três são expostos os resultados obtidos no campo 

organizacional estudado. A análise e disposição desses resultados obedece à taxonomia 

estabelecida pela metodologia dialética sob a luz de categorias próprias ao método e reflete o 

curioso universo contraditório que existe nos entrevistados. O personagem Fausto revive no 

pensamento expresso em grande parte das entrevistadas realizadas. Ao mesmo tempo em que 

discordam das práticas administrativas, os entrevistados sentem-se presos a esse emaranhado 

de emoções que envolve seus sentimentos sobre o trabalho.  

 Para finalizar, o capítulo quatro apresenta as conclusões, assim como a posição da 

pesquisadora sobre a influência do programa de educação corporativa e os impactos de sua 

operacionalização na empresa MARCA S/A. 
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Resumo  
 
 

A educação como categoria basilar à modernidade das empresas é uma das temáticas mais 
debatidas na academia e no cotidiano organizacional. Os programas de educação corporativa 
são adotados pelas organizações como sustentáculo à competitividade ao gerar maior valor 
aos ativos intangíveis. Discutir, no entanto, se a concepção desses programas perpassa pelo 
sentido valorativo e conceitual daquilo que propõe a educação formal é um dos propósitos 
centrais desenvolvidos nessa pesquisa. Argumenta-se de que forma as forças contraditórias 
existentes nos programas de educação corporativa garantem, de um lado, maiores 
oportunidades de crescimento profissional e, de outro, inibem a competência crítica e 
reflexiva na empresa MARCA S/A (nome fictício). Essa relação dualista e permeada de 
variabilidade permitiu estudá-lo a partir da razão dialética. Tal vertente metodológica 
possibilitou a construção sintética e compreensão de seus fatores contributivos por meio da 
justaposição de tese e antítese que situam-se em condições opostas. Os resultados obtidos na 
pesquisa de campo foram classificados em três categorias próprias ao método escolhido: 
totalidade, sistema de contradição e negação da negação. Em sua análise, optou-se por realizar 
uma analogia à obra de Goethe, Fausto, para retratar a realidade vivida tanto pelo seu 
personagem principal como pelos empregados entrevistados: seu esforço confuso na busca 
por um ideal incognoscível já que, ao ser encontrado, nunca o satisfaz. Dentro deste contexto 
essencialmente faustiano, compreende-se o sentido dialético que os movimenta, acomete e 
surpreende a cada dia nas relações com a empresa pesquisada: da mesma forma que ela os 
sufoca e limita utilizando-se dos programas de educação corporativa como instrumentos 
doutrinários; ao mesmo tempo, assegura-lhes, por meio dos mesmos programas, segurança e 
melhores condições de vida. Dimensões que apresentam-se como contraponto a uma literatura 
epistemológica funcionalista dominante e consideram um complexo multifacetado que, ao 
modelo do dramático Fausto, sugerem provocações muito além do bem e do mal.  
 
 
 Palavras-chave: educação corporativa. crescimento profissional. dialética. doutrinação.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 9 

Abstract 
 

 
Education as a basal category to the modernity of the enterprises is one of the 
thematics more discussed in academy and in the organizathional quotidian. The 
corporative education programs are adopted by organizations as a support to the 
competitivity when they produce more value to the intangibles actives. Discuss, 
however, if the concepts of these programs touchs in the valorative and conceptual 
senses of formal education focalize is one of the main purposes developded in this 
research. We discuss in what ways the contradictories powers that exist in education 
programs garantee, on the one hand, more opportunities for professional growing 
and, in the other hand, make decrease the critical and reflexive competence in the 
enterprise MARCA S/A (fictitious name). This dualist relationship and permeated by 
variability send to study this field in the point of the view of the dialetic reason. This 
methodological inclination made possible the synthetic construction and the 
comprehension of the contribuitive factors by the juxtaposition from thesis and 
antithesis that are situated in oppositive conditions. The results obtained in the field 
research were classified in three categories of the chosen method: totality, 
contradiction system and negation of negation. In this analyse, the option to develop 
an analogy with the book “Fausto” by Goethe was considered to reproduce the reality 
lived even from the main character as from the employees interviewed: their 
confused efforts to reach their unknowable goal, since when they found it, they don’t 
get satisfied. In this context essentialy faustian, that was possible understand the 
dialectic sens that move, undertake and surprise them each day in their relationships 
with the investigated enterprise: in the same way that it suffocate and limitate them 
by the utilization from the corporative education programs by doctrinal instruments; in 
the same time, it assure them, by the same programs, security and better live 
conditions. These perspectives are presented as a contraposition to the 
epistemological and functionalistic literature dominating and they considerate these 
programs complex and multfaceted that, as the dramatic model of Fausto, suggest 
provocations much over goodness and the evil.  
 
 
Keywords: corporative education, professional growing, dialectics, doutrination. 
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1 O PROBLEMA E A METODOLOGIA 
 

 

                          Tenho em mim algo de incognoscível sugerido pela própria dialética  da vida.   
 

“Todo eu já sou tumulto” 
Goethe. 

 
 
 Apresenta-se, a seguir, nesse capítulo, a discussão sobre um fenômeno organizacional 

característico das organizações contemporâneas: os programas de educação corporativa. Na 

introdução, contextualiza-se a evolução desse conceito no universo empresarial e acadêmico, 

levando em consideração movimentos sociais de natureza dicotômica.  Diversas proposições 

emergem de toda essa realidade histórico-social; uma delas remete ao universo contraditório 

que envolve tais programas e suscitou o problema investigado. Será justamente discutir esse 

questionamento por meio da razão dialética, o objetivo final desse estudo. A dramaticidade 

poética de Goethe (1984), em seu Fausto, será, ainda, utilizada para ilustrar a metodologia 

escolhida e tal realidade vivenciada pelo homem moderno. Em seguida, o capítulo expõe as 

delimitações do estudo e, em sua parte final, apresenta justificativas que denotam relevância 

para a academia e a sociedade. 

 

 

1.1 Introdução  
 

 A complexidade do mundo atual e o cenário em que estão inseridas as organizações 

contemporâneas exigem uma reconceptualização do estado da arte em gestão. O novo século 

surge, trazendo reflexões e questionamentos sobre o modelo tradicional, arcaico e mecanicista 

originário da Teoria Clássica, concebido a partir da influência da ciência positivista 

cartesiana. A principal conseqüência para a área de estudos organizacionais é que 

concomitante com o surgimento do novo século, nasce também uma imperiosa necessidade de 

revisão de modelos que possam garantir a sobrevivência da organização nesse ambiente 

mutável e turbulento.  

As incertezas e os enormes desafios que se apresentam para a empresa moderna 

remodelam, desse modo, suas relações com todos os stakeholders: os clientes, os parceiros, a 

sociedade e, sobretudo, seus empregados. Diversas práticas passam a ser adotadas como 
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sustentáculo ao crescimento organizacional e a valorização da educação assume extrema 

relevância, uma vez que torna-se instrumento para garantir sua competitividade.  

Os programas de educação corporativa nascem, dessa forma, como um movimento 

característico das organizações contemporâneas (BRANDÃO, 2004) e uma das alternativas 

para enfrentar tais desafios impostos pela modernidade. É inquestionável a notoriedade e a 

relevância com que o assunto vem sendo discutido nas esferas de natureza pública e privada, 

ou mesmo ainda, na academia (EBOLI, 2004). O “tema tem estado no centro das atenções da 

Administração” (VERGARA, 2002, p. 82).  

Essa realidade inexorável, no entanto, não pode ser compreendida sob a luz de 

conceitos dogmatizados e de acordo com uma teoria organizacional pouco reflexiva. O que se 

percebe é a proliferação crescente de uma produção bibliográfica na área a partir de 

postulados específicos. O vetor determinante dessa situação é o fato de que os estudos no 

campo da Administração são excessivamente dominados pelo mainstream funcionalista 

(VIEIRA; CALDAS, 2006), seja em termos de produção bibliográfica, seja nas práticas 

adotadas pelas organizações, seja pelo conhecimento produzido nas universidades. Bertero e 

Keinert (1994) em uma publicação sobre a análise organizacional no Brasil, concluíram que a 

produção brasileira na área de Administração não sofreu influência da sociologia, o que 

sustenta um predomínio de origem funcionalista. A condição hegemônica presente nos 

estudos organizacionais brasileiros promoveu uma orientação  instrumental e manteve durante 

algum tempo o campo de conhecimento delimitado (VIEIRA; CALDAS, 2006).   

Entende-se que a academia deve privilegiar diversas vertentes filosóficas e não apenas 

concentrar sua produção de conhecimento no funcionalismo uma vez que o conhecimento 

pragmático objetiva  a operação e o procedimento eficaz. Esse pragmatismo excessivo, 

sustentado pela racionalidade instrumental, nem sempre promove, em resultado, a geração de 

conhecimentos que levem a ciência prover melhores condições de vida à sociedade (ADORO; 

HORKHEIMER, 1985).  

 Para entender o surgimento dos programas de educação corporativa e sua importância 

estratégica para as organizações como um movimento da realidade e presente na práxis social 

das organizações brasileiras, faz-se necessário, portanto, uma postura crítica de seus reais 

propósitos contributivos como fenômeno social. 

 É imperiosa a sua compreensão a partir de uma perspectiva mais abrangente que 

permita discutir suas limitações e possível aplicabilidade no cenário brasileiro, estimulando 

múltiplas interpretações. Alguns movimentos sociais que envolvem a religião, a arte e 

principalmente a educação não podem ser estudados sob princípios reducionistas. No caso 
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singular da educação, em especial a educação corporativa, o movimento tem evidências 

histórico-sociais que requerem discussões epistemologicamente mais adequadas. 

 O programa de educação corporativa tem como pressuposto uma forma de ação 

planejada de caráter social, educacional e técnico que promoverá o alinhamento dos 

programas educacionais à estratégia da organização (MEISTER, 1999). A concepção desses 

programas deve privilegiar as competências críticas que representam vantagem competitiva 

para a empresa e orientação estratégica em que prevalece a ênfase dos programas vinculados 

ao negócio principal. A partir do mapeamento das competências organizacionais, pode-se 

promover o desenvolvimento das competências humanas inerentes e indispensáveis à 

realização dos objetivos estratégicos. É a área de gestão de pessoas assumindo o papel na 

formação dos agentes de transformação e, sobremaneira, a parceria estratégica no alcance dos 

resultados da organização. 

 Essas características, notadamente transformadoras, apontam compromissos sociais 

reformadores ou participativos que, por sua vez, perfazem maiores oportunidades de 

crescimento pessoal e profissional aos empregados, pela ampliação contínua de suas 

competências. Um dos postulados teóricos do programa perpassa pelo estímulo ao 

aprendizado, ao buscar a implementação e perpetuação de uma cultura de aprendizagem 

dentro das empresas (EBOLI, 2004).  

 Ao mesmo tempo, contrariando essa afirmação, fatores sociológicos influenciam os 

modelos de comportamento desenvolvidos pelas pessoas por serem organizadores nos seus 

modos de transmissão e regulação. Quando se usa a educação como fator de transmissão 

cultural para estimular qualquer tipo de comportamento e principalmente aquele que deve 

estar  alinhado ao desejável pela empresa, entra-se em desacordo com o significado real e 

valorativo da educação.  

Algumas trabalhos descrevem de que forma o conjunto de princípios estabelecidos 

para validar tais programas ajudam a construir uma cultura organizacional dentro do escopo 

proposto pelas diretrizes estratégicas. Em um deles, Marcondes e Paiva (2001, p. 8) 

argumentam que “dirigentes foram unânimes em afirmar que as organizações buscam 

desenvolver e disseminar o conhecimento da cultura, dos valores e dos princípios básicos que 

norteiam a vida na empresa”, o que denota um processo de clarificação dos objetivos 

organizacionais e, conseqüentemente, um processo de aculturação e formação doutrinária.  

 A obra de Bourdieu e Passeron (apud REBOUL, 1980) defende que se a cultura 

transmitida pelo ensino não é universal, pode-se denominá-la de “ortodoxia cultural” porque 

engendra um sistema de crenças arbitrárias. O processo de aculturação ocasiona a formação 
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de indivíduos semelhantes, com idéias, valores e padrões de pensamento uniformes, 

essencialmente produzidos para sustentar e atender aos objetivos da empresa. 

 Motta (1993) afirma que o processo de socialização é um dos instrumentos utilizados 

pelas organizações para direcionar o comportamento de seus membros. Diversas formas de 

educação cultural servem para “inculcar no indivíduo os comportamentos normalizados como 

os únicos naturais, decentes, racionais” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 40) e a 

sujeição às tradições impostas pelos programas de educação corporativa levam ao abandono 

da razão porque ensejam a perda da própria subjetividade humana.  

 A construção social como modelo de perpetuação também foi criticada por 

Vasconcellos (2008, p. 3): “entrantes na organização passam a ser socializados nas regras [...] 

reproduzindo esta ordem social em certa medida”. Seria ingênuo não perceber que a 

disseminação dos valores organizacionais por meio de doutrinas impostas aos empregados são 

fatores constitutivos de uma ideologia essencial representada por dogmas de natureza 

inquestionável.  

Reconhecer as pequenas contradições que essas racionalidades provocam permite 

compará-las a um dos personagens mais marcantes da obra-prima de Goethe, Fausto. É a 

partir desse contexto eminentemente faustiano, que o sufoca em sua angústia e ao mesmo 

tempo o liberta em busca de um prazer que nunca o satisfaz que encontra-se fundamentada 

essa proposta para entender os programas de educação corporativa: um eterno movimento de 

encontro e desencontro tal como as diversas forças contraditórias que influenciam as relações 

entre empresa e empregados. Trata-se de uma curiosidade intelectual que utiliza o universo 

dualista vivido pelo personagem do filósofo alemão e considera suas transformações ao longo 

da vida para justificar a existência de um outro lado para as razões que enaltecem o 

desenvolvimento de tais programas.  

 Dentro dessas argumentações nada simplistas, caberá a argumentação de Konder 

(1985, p. 48): “existem aspectos da realidade que não podem ser compreendidos 

isoladamente; se queremos começar a entendê-los, precisamos observar a conexão íntima que 

existe entre eles”, daí a necessidade da abordagem pluridimensional na compreensão de 

fenômenos dessa natureza.  

 O estudo proposto incorpora elementos de análise pouco discutidos em trabalhos 

anteriores sobre educação corporativa a partir do conflito de interesses que envolve 

empregados e acionistas e o seu surgimento como um processo histórico condicionado para 

explicação dessas forças que trabalham em constante movimento. É preciso incluir, além dos 

aspectos objetivos ou imediatos, o sistema de mediação existente para tratar essa relação 
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conflituosa, suas características mediatas e nem sempre visíveis ao observador menos atento, 

muitas vezes dominado pela ciência positivista e determinística.  

 No referencial teórico apresenta-se a evolução da área de desenvolvimento de pessoas 

à luz dos conceitos postulados na administração de pessoas, os pressupostos teóricos dos 

programas de educação corporativa, fundamentos sobre educação no Brasil e as 

características dos processos de formação doutrinária nas organizações. O caso empírico da 

empresa MARCA S/A proporcionará elementos para as reflexões ao evitar a utilização de 

uma postura reducionista e simplificadora na área do conhecimento sobre educação 

corporativa.  

Aceitar as práticas organizacionais é estar em conformidade com os padrões vigentes, 

o que não contribui para o aperfeiçoamento do conhecimento e não encontra fundamento na 

revolução científica do século atual: “o cientista social tem que ter duas coisas nesse 

momento: tem que ser, por um lado, tradutor e tem que ser, por outro lado, a voz. Tradutor no 

sentido que tem que contribuir para ampliar a inteligibilidade das práticas e das mobilizações 

sociais” (SANTOS, 2003, p. 18) e a voz para sustentar e discutir propostas de reflexão e 

análise diversas que justifiquem o papel da academia em uma sociedade.  

 Não se pode permitir o olhar e a compreensão da realidade por aquilo que ela parece 

ser. É pela capacidade do pensar que se encontra um compasso seguro no caminho da ciência. 

Assim, a tese inicial de que os programas de educação corporativa atendem aos interesses dos 

empregados ao desenvolver novas competências e, como conseqüência, abre oportunidade de 

crescimento profissional e a antítese de que o programa tem como característica a formação 

doutrinária entre os empregados serão os elementos discutidos nessa dissertação.  

 A partir do entendimento de que a literatura existente sobre educação corporativa 

possui uma linha epistemológica funcionalista e reconhecendo a necessidade de ampliar o 

campo de conhecimento sobre o assunto ao estabelecer uma postura crítica de seus propósitos 

contributivos, a investigação buscou responder ao seguinte problema: como as forças 

contraditórias existentes nos programas de educação corporativa garantem, de um lado, 

maiores oportunidades de crescimento profissional e, de outro, inibem a competência crítica e 

reflexiva? Responder a essa questão é, então, o objetivo final dessa pesquisa.   
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1.2 Objetivos intermediários 

 

O delineamento dos objetivos intermediários caracterizou-se pela definição em etapas 

sucessivas e complementares de elementos norteadores que atuaram em direcionamento ao 

alcance do objetivo final dessa dissertação, conforme a orientação de Vergara (2007). Assim, 

pode-se dividi-los em : 

 Apresentar a evolução da área de desenvolvimento de pessoas à luz dos conceitos 

postulados na administração de pessoas;  

 delinear os principais pressupostos teóricos que fundamentam os programas de 

educação corporativa; 

 discutir as diferenças entre educação de pessoas e doutrinação; 

 caracterizar as políticas adotadas pela área de desenvolvimento de pessoas da empresa 

MARCA S/A; 

 descrever as práticas inerentes aos princípios de educação corporativa, suas inter-

relações e os impactos de sua operacionalização no locus da pesquisa. 

 

 

1.3 Delimitação do estudo 

 

 A revolução cientifica da atualidade tem como propósito principal a discussão de 

fatores da realidade social sob múltiplas perspectivas. O reducionismo e a objetividade 

tratados pelos cientistas positivistas não aprofunda nem permite o entendimento da totalidade 

dos fenômenos sociais. A dialética é, então, imperiosa para se construir o conhecimento 

inerente às relações entre as pessoas, a organização e o trabalho. Para entender a 

complexidade dos fenômenos sociais que envolvem a discussão dessa tríade é imprescindível 

discutir razões contrárias que denotam interesses diversificados.  

 Toda a realidade apreendida, sem dúvida, é constituída pela própria dialética da 

intervenção humana e pelos fatos sociais e reais que circundam o homem e a sociedade e suas 

múltiplas perspectivas. Vergara (1989, p. 13) explica que “se a sociedade constrói o homem, o 

homem constrói a sociedade”. Esse enlace torna-os, ao mesmo tempo, produto e produtores 

de seu ambiente e resgatar a origem das diversas contradições que os levam a diferentes 

caminhos proporcionou o impulso faústico necessário para a compreensão dos programas de 

educação corporativa. Contradição é palavra de ordem para rechear o universo da empresa 

MARCA S/A construído a partir dos interesses existentes daqueles que a compõem.  
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 Por outro lado, “é preciso imediatamente acrescentar que ninguém sabe tudo. A 

impossibilidade do saber absoluto é irremediável e definitiva” (LÉVY; AUTHIER, 1995, p. 

101). Não se tem o interesse, desse modo, em tratar e abarcar todo o sistema de contradição e 

a multiplicidade de variáveis do objeto de estudo. Ser capaz de reconhecer essa afirmação é 

possibilitar a discussão sem o caráter apologético do positivismo, da neutralidade e da 

generalização.  

 Assim, o estudo encaminha a discussão sobre as interfaces entre as forças 

contraditórias existentes no programa de educação corporativa em um estudo de caso 

circunscrito à empresa MARCA S/A e abordará somente as especificidades inerentes à área 

de educação de pessoas e os impactos de sua operacionalização tanto na geração de 

oportunidades de crescimento profissional quanto na doutrinação dos empregados, sem 

questionar, todavia, a intervenção de outros fatores centrais dos estudos organizacionais que 

envolvem a administração, nomeadamente, a área de gestão de pessoas.  

Se, por um lado, o programa estimula a ampliação e maximização das competências 

humanas e gera oportunidades de crescimento profissional, de forma contrária produz 

sistematicamente uma formação que possibilita um sistema de controle baseado nas doutrinas 

reproduzidas pelos empregados. Thiry-Cherques (2004, p. 22) reafirma esse posicionamento 

quando sugere que algumas empresas desenvolvem nos trabalhadores uma “mentalidade 

alienada que dá vez ao conformismo e à instrumentalização”, processo que configura, em um 

primeiro momento, a redenção dos empregados à racionalidade instrumental, mas que 

também os proporciona oportunidades de melhores condições de vida.   

 A investigação pretende, dessa forma, demonstrar as diferenças entre os conceitos de 

educação e doutrinação e os impactos das práticas de educação corporativa entre os 

empregados da empresa MARCA S/A ao estabelecer uma correlação entre forças contrárias 

que se interpenetram.   

  

 

1.4 Relevância do estudo 

  

 As contribuições dessa análise vão ao encontro das tendências observadas em 

pesquisas e trabalhos científicos propostos na área das ciências sociais que discutem novos 

modelos de gestão para alavancagem de resultados, políticas na área de gestão de pessoas e 

aprendizagem organizacional. É notório que muitos desses trabalhos congregam conceitos 

sobre educação corporativa e remetem às práticas que promovem o desenvolvimento do 
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capital intelectual dos funcionários, aumentando assim o valor dos ativos intangíveis e, 

conseqüentemente, a capacidade da empresa atender às especificidades dos ambientes em que 

estão inseridas, a partir do aprimoramento das competências humanas.  

 Nesse contexto, o programa de educação corporativa é uma prática formal das 

organizações para desenvolver competências humanas alinhadas à estratégia da empresa. Ele 

possui em seu arcabouço teórico a missão de “formar e desenvolver talentos na gestão dos 

negócios, promovendo a gestão do conhecimento organizacional, por meio de um processo de 

aprendizagem ativa e contínua” (EBOLI, 2004, p. 48).  

 O reconhecimento e a importância em relação à geração de conhecimento como fator 

preponderante às oportunidades de crescimento foram defendidos por vários autores 

(ALBUQUERQUE, 2002; BAYMA, 2004; DUTRA, 2004; EBOLI, 2004;  FERNANDER, 

2005; FISCHER, R., 2002; FLEURY, 2002; KAPLAN; NORTON, 1997; MINTZBERG et 

al, 2000; ULRICH, 2003; VERGARA, 2006;), como, também, na idéia defendida por Vieira 

e Vieira (2004):  
O conhecimento e a informação assumiram, brilhantemente, o papel de atores 
principais no cenário das relações de produção, circulação e serviços. A principal 
matéria-prima no mundo dos negócios já não sai mais dos recursos naturais, mas da 
mente humana, extraordinariamente rica, criativa e sem limites (VIEIRA; VIEIRA, 
2004, p. 95). 
 

 Primeiramente, não é essencial apenas identificar que o desenvolvimento de novos 

conhecimentos e habilidades passa a ter papel substancial para o próprio funcionário, e sim 

concordar com todos esses autores no que concerne ao seu entendimento de que as atitudes e 

escolhas pessoais dos empregados interferem e se entrelaçam de maneira significativa com o 

alcance dos objetivos organizacionais e logo, com a sustentabilidade da empresa condicionada 

de todas as formas pelas suas escolhas estratégicas. 

 Ao longo do tempo, no entanto, percebe-se que vários trabalhos foram realizados para 

avaliar as limitações e a aplicabilidade dessa prática e o real desafio que é para as 

organizações, atuar com objetivos direcionados à maximização do seu capital intelectual 

(AMARAL, 2003; DENGO, 2002; EBOLI et al, 2006; EBOLI et al, 2005; EBOLI, 2004; 

FERNANDES, 2005; MACEDO, 2001; MARCONDES; PAIVA, 2001; VITELLI, 2000; 

ZERBINI et al, 2006;). Por outro lado, entende-se que essa ótica funcionalista não permite a 

compreensão do fenômeno em sua amplitude e parte-se do pressuposto de que o entendimento 

dos programas de educação corporativa perpassa pela argumentação de elementos 

contraditórios. Uma outra abordagem menos homogeneizada e mais reflexiva poderá 

acrescentar à temática exposta, novas conjunturas e diferentes interpretações.  
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 Vergara e Ramos (2002) apresentam um estudo sobre o aspecto doutrinário das 

universidades corporativas na concepção dos seus programas educacionais. Brauer (2004), em 

seguida, alerta sobre o caráter doutrinário dessas universidades uma vez que, apesar da 

empresa pública investigada não apresentar características de doutrinação, tal resultado pode 

ser discutível, uma vez que seus elementos constitutivos podem estar onipresentes na retórica 

do discurso organizacional e, dessa forma, não ser percebida pelos seus empregados. Além 

disso, também se pode constatar que, nesse tipo de organizações, a doutrinação não se faz 

presente da mesma forma e intensidade daquela levada a efeito em empresas de natureza 

privada (VERGARA; BRAUER; GOMES, 2005) 

 Desse modo, entende-se que a proposta apresentada por Gurvitch (1982) no sentido de 

entender os fenômenos sociais a partir da abrangência do todo em suas partes, muitas vezes 

ocultas e insensíveis a uma observação menos apurada, ser a alternativa mais viável para 

controverter tal assunto. Em suas palavras: 

 
[...] demolição de todos os conceitos adquiridos e cristalizados com vistas a impedir 
a mumificação desses, conseqüência da sua incapacidade de apreender as 
totalidades humanas em marcha como para abarcarem simultaneamente os todos e 
suas partes, que reciprocamente se engendram [...] (GURVITCH, 1982, p. 256). 

 

 Nessa mesma linha, em recente publicação, Maranhão e Motta (2007, p. 5) sugerem 

que “na busca por se lidar com essa complexidade dos fenômenos sociais, a diversificação 

metodológica apresenta-se como caminho necessário, capaz de conduzir esse campo de 

conhecimento a um processo de elevação de sua relevância e constante amadurecimento”, daí 

a escolha pelo método dialético para analisar tal problema. Não se pode permitir, ainda, que 

as formas de reflexão sejam reduzidas ao utilitarismo prático que teve como pressuposto a  

lógica matemática por meio da “matematização da natureza” porque ela, como nos explica 

Adorno e Horkheimer (1985, p. 37), não considera a “exigência clássica de pensar o 

pensamento”.  

 A relevância de uma abordagem dessa natureza para a academia e o contexto 

organizacional brasileiro, sem dúvida, pode ser sinalizada pela afirmação de Santos: (2003, p. 

19) “é essa inteligibilidade ampla que precisamos, porque estamos exatamente num processo 

em que o fechamento disciplinar fecha a inteligibilidade”. E mais ainda, que devemos pensar 

porque é muito perigoso deixar que outras pessoas pensem por nós, porque podemos cair na 

armadilha de acreditar em tudo aquilo que nos dizem (SANTOS, 2003).  
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 As respostas para o problema de pesquisa formulado poderão servir para o 

aperfeiçoamento e aprofundamento do próprio conhecimento sobre educação corporativa ao 

procurar novas interpretações para um tema tão importante, suscitando o debate e a abertura 

de novas perspectivas conceituais nos estudos sobre as transformações do mundo do trabalho. 

Uma contribuição oportuna e bem-vinda para a sociedade em geral e que corresponde ao 

papel da academia, é refletir criticamente, uma vez que, a transformação e o avanço 

acadêmico se dão justamente em condições opostas (VIEIRA; CALDAS, 2006). Este é o 

propósito da pesquisa que compõe essa dissertação. 

 

 

1.5 O método: gênese e princípios da dialética  
 

 Os paradoxos que contextualizam os programas de educação corporativa favorecem a 

escolha da metodologia dialética uma vez que essa proposta metodológica vislumbra 

múltiplas interpretações. A história nem sempre permitiu a construção dessa razão crítica. Os 

interesses das classes dominantes, a teologia como condição precípua da verdade e o regime 

feudal que coibia a discussão organizada, sem dúvida, foram fatores restritivos para que a 

concepção dialética fosse negligenciada e reprimida durante anos (KONDER, 1985). Assim, a  

razão teológica e o dogmatismo católico limitaram os avanços do conhecimento uma vez que,  

nessa época, todo o processo de construção social obedecia ao regime do catolicismo e sua 

doutrina inequívoca que produzia verdades absolutas. 

Muito embora negado durante anos na história, o movimento dialético é imanente a 

diversos movimentos sociais característicos da existência humana, sua influência nos estudos 

inerentes a sociedade encontra-se presente há vários séculos. Nos escritos bíblicos que 

envolvem o antigo testamento, datados da era pré-cristã, a doutrina dialética foi imortalizada 

pela Estrela de Davi, uma das mais expressivas simbologias da religião judaica. Esse desenho 

é constituído de duas estrelas que se sobrepõem em formatos diametralmente opostos 

caracterizando, assim, tese e antítese. Seguindo ainda os movimentos de natureza religiosa, a 

era cristã também apresenta doutrinas que sinalizam a filosofia dialética. A existência de um 

Deus Uno e Trino que sustenta a trilogia: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são 

conceitos que nos remetem inegavelmente aos fenômenos dialéticos (VISCONTI, 1954).  

Na literatura poética não poderia ser diferente. A leitura da obra de Johann Wolfgang 

Von Goethe, Fausto, permite perceber os encontros e desencontros vividos pelo personagem 

principal característicos da natureza dialética. A complexidade e a dúvida que, de forma 
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proposital, o escritor alemão expressa em seu poema, traduz por meio de uma discussão 

literária a configuração do universo dialético e apresenta a angústia do homem e seu constante 

movimento em busca de um eterno prazer. Fausto representa a própria dialética da vida ao 

envolver-se em situações essencialmente contraditórias na busca por esse prazer 

incognoscível, uma vez que ao encontrá-lo, nunca se satisfaz. 

Se para alguns, a primeira versão da obra de Goethe (1984), que retrata a realidade 

complexa vivida por Fausto, aparece como uma proposta doutrinária para punir aqueles que 

levam sua intelectualidade além dos limites permitidos pela igreja católica, enaltecendo sua 

condenação à morte, para outros, ao retomá-la e reescrevê-la, Goethe (ibidem), de forma 

contrária, considera uma proposta de redenção à humanidade, que vivia sob os abusos 

estabelecidos pela apologia religiosa. As múltiplas escolhas oferecidas a Fausto e, dessa 

forma, aos homens, que o direcionam a buscar, por repetidas vezes, caminhos diferentes, 

possibilitam ao leitor entender seu caráter essencialmente contraditório, ele vai muito além do 

bem e do mal.  

 Com o advento da chamada revolução comercial e os movimentos característicos da 

época, notadamente o Renascimento e o Iluminismo, a dialética ganhou novo impulso. O 

século das luzes se sobrepôs ao dito obscurantismo que reinou durante anos e a busca da 

emancipação humana pela razão impulsionou a reflexão e o debate (KONDER, 1985). Em 

Kopnin (1978, p. 33-34), pode-se reconhecer a importância do processo evolutivo 

metodológico para a real compreensão de uma sociedade: “A história da filosofia mostra que 

o método filosófico de cada época surge como resultado da apreensão do quadro científico do 

mundo, criado para atender às necessidades das ações teóricas e práticas do homem”. Como a 

própria ciência já reconhecia a mutabilidade do ser humano, precisou de um método que fosse 

apropriado para entender sua complexidade e a realidade histórica, o que garantiu o 

ressurgimento e a sobrevivência da dialética na sociedade. Nas palavras de Visconti (1954, p. 

125): “a dialética orienta a evolução da sociedade humana”.  

 Um dos principais motivos que levam a academia aceitá-la como método é a 

incapacidade da razão conseguir apreender a real natureza dos acontecimentos com um 

simples e unilateral olhar. Para compreender os fenômenos e sua transformação como um 

processo histórico condicionado a partir da polaridade e do conflito de interesses, faz-se 

necessário aprofundar o debate ao discutir essa transformação como algo que acontece sempre 

de maneira implícita ou mediata (KONDER, 1985).  

 Paralelamente, discutir essa abordagem filosófica e não mencionar suas múltiplas 

interpretações é limitar e reduzir o conhecimento a propósito do assunto. Vários foram os 
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filósofos que escreveram obras, essencialmente, dialéticas. Entretanto, uma vez que se trata de 

um movimento de natureza transitória, cada autor tem em suas publicações características 

próprias e vertentes diferentes para discutir essa filosofia. 

 Sabe-se que o processo dialético teve sua origem nos filósofos socráticos e na idéia 

desenvolvida pelo seu maior representante, Sócrates. O pensador grego utilizava a maiêutica 

para encontrar a essência das atividades, o significado das coisas e traduzi-la aos simples 

mortais. Nenhum dos diálogos socráticos, entretanto, chegou a uma solução satisfatória e essa 

condição de movimento, de um saber ainda sempre por fazer-se completo e nunca acabado 

inspira a compreensão da insatisfação constante presente na dialética.  

 Mesmo que Sócrates tenha influenciado uma das características do movimento 

dialético, apenas em Platão é que se pode observá-la a partir do sistema de contradição por 

meio da idéia de contraposição: uma opinião seguida de uma crítica, o que caracteriza um 

aperfeiçoamento do método socrático e torna Platão o seu principal precursor. Apesar de 

Konder (1985) atribuir a primazia dos estudos sobre dialética a Heráclito, tal proposta não 

apresenta fundamento porque o simples fato de um ser encontrar-se em movimento não 

significa que ele apresente características dialéticas nesse movimento. Nas palavras de 

Gurvitch (1982, p. 47): “a história da dialética começa com Platão”.    

A dialética platônica assevera a compreensão do todo em suas partes pela 

contemplação passiva, provocado por um processo associativo ou de identificação com o 

conhecimento pré-existente no íntimo de cada pessoa. Platão considera a existência de um 

mundo chamado topos uranos, onde encontra-se as puras essências intelectuais e as idéias. A 

intuição primária é grosseira e, portanto, precisa ser aprimorada por meio de esforços 

sucessivos até chegar o mais próximo possível da meta por meio da contemplação. A 

coincidência absoluta com a idéia é um processo que nunca pode ser perfeitamente bem 

sucedido (MORENTE, 1980). Para que se possa entender a peculiaridade dos conceitos 

platônicos, Kopnin (1978, p. 310) afirma que “a idéia, segundo Platão, é algo autenticamente 

objetivo, real, existente por si mesmo, independente das coisas concretas”.  

 As críticas sucessivas direcionadas a Platão justificam-se pelo caráter apologético de 

seus pensamentos: a prévia existência de um mundo inteligível de idéias, um mundo do bem, 

o que vai contra o método dialético que não sustenta afirmações pré-concebidas. 

 Um outro filosófico que muito contribuiu para o crescimento da dialética, mesmo que 

tenha se posicionado contra o método, foi Immanuel Kant, considerado, ainda, um dos 

filósofos mais influentes dos tempos modernos. Sob o ponto de vista kantiano, a dialética 

tomou um caminho diferente. A posição de Kant traduz algo novo e essencial quando o autor 
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considera contraposições, igualmente probatórias, sobre a existência do universo. O filósofo 

prova de maneiras distintas a existência e não-existência de um Deus absoluto e universal. 

Muito embora a opinião do filósofo seja contrária à dialética e jamais tenha admitido tal 

vertente metodológica, Visconti (1954) considera que todo o conjunto da sua obra sugere a 

aplicação do método com o objetivo de corrigir o positivismo cartesiano, essencialmente 

concentrado em princípios quantitativos. 

O forte caráter dialético da obra kantiana é facilmente percebido quando se apresenta a 

discussão que o filósofo realiza para o problema do universo e o estabelecimento das 

antinomias:  

 
[...] do universo podemos predicar afirmações contraditórias, as duas afirmações 
são igualmente demonstráveis, com igual força probatória. Cada uma dessas 
contraposições de tese e antítese, igualmente probatórias acerca do universo, 
chama-as Kant antinomias (MORENTE, 1980, p. 250-251).  

 

 Ao estabelecer que as teses façam parte do mundo dos fenômenos e as antíteses são 

aceitas no mundo dos noumenos, Kant aceita afirmações contrárias e admite suas múltiplas 

verdades. A moral absolutista kantiana discutida a partir do imperativismo categórico coloca a 

liberdade de escolha como um atributo da razão que leva às ações morais. Morente (1980, p. 

260), no entanto, explica que: 

 
essa liberdade da vontade, concebe-a Kant de duas maneiras: da maneira metafísica 
[...] e de outra maneira histórica [...] Considerada como um fenômeno que se efetua 
no mundo, tem suas causas e está integralmente determinada. Mas considerada 
como a manifestação de uma vontade, não cai sob o aspecto da causa e da 
determinação, mas sob o aspecto do dever (MORENTE, 1980, p. 260).  
 
 

 Assim, mais uma vez, Kant assume a dialética na compreensão de um determinado 

fenômeno ao aceitar pontos de vistas distintos e verdadeiros, muito embora seja categórico ao 

relacionar o aspecto moral apenas sob o ponto de vista do dever, que é resultado da vontade 

humana, a partir, claramente, de suas liberdades de escolhas.  É por essas razões que Gurvitch 

(1982, p. 78) justifica que se fale de uma dialética em Kant porque, segundo ele, “todas as 

vezes que nosso filósofo se encontra na necessidade de procurar as passagens entre o mundo 

nomenal e o mundo fenomenal recorre à idéia de totalidade”, uma das características centrais 

da dialética. 

 Um dos filósofos pós-kantianos que trouxe contribuições ao método dialético é J.C. 

Fichte, pela correlação entre as forças dialéticas e a realidade humana. Existe em Fichte a 

preocupação em categorizar a dialética como um movimento capaz de apreender essa 
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realidade (GURVITCH, 1982). O autor considera a idéia de um absoluto como ponto de 

partida para explicar os fenômenos e suas manifestações nos processos de construções 

históricas. A partir desse absoluto, teremos a derivação de diversos “eus” dialéticos que se 

contrapõem e se entregam a uma luta constante. Uma dialética mais realista e próxima da 

sociedade.   

A vertente mais idealista à dialética pode ser atribuída à Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel. A lógica hegeliana dos conflitos encontra resposta na dialética dos ideais e por essa 

razão ele torna-se o maior representante do idealismo alemão. O filósofo procura restabelecer 

um vínculo com o espírito para internalizar a essência das coisas e o completo entendimento 

da realidade ao defender uma razão teológica e espiritual. Seu idealismo pode ser bem 

representado quando o autor assevera que os conceitos e as verdades mais adequadas se 

fundamentam na representação desses conceitos por meio de idéias absolutas desenvolvidas a 

partir do espírito. Hegel considera que a análise da verdade deve considerar o todo e a 

edificação dessa verdade constitui-se por meio da compreensão sobre a origem imanente das 

diferenças e contradições que envolvem determinado fenômeno.  

A razão, para Hegel, é concebida “como uma potência dinâmica cheia de 

possibilidades que se vão desenvolvendo no tempo” (MORENTE, 1980, p. 272). Ao buscar 

uma explicação, a razão hegeliana sugere que uma afirmação é sobreposta por outra 

afirmação, apresentando-lhe oposição, ambas altamente racionais, porém uma antitética da 

anterior. Todas essas sobreposições de idéias estão em movimento constante na formatação de 

uma síntese que congregue em unidade essas forças que, em um primeiro momento, parecem 

contraditórias. Visconti (1954, p. 45) esclarece que na concepção de Hegel existe “uma 

síntese de elementos contraditórios parcialmente apreendidos, que em cada experiência nova 

se recompõe”.  

Sem dúvida, a doutrina hegeliana recebeu críticas severas. Muito embora Andrade 

(1971) enalteça as contribuições do filósofo, ele é contundente em contrapor a visão de 

coexistência de razões sobrepostas em um mesmo tempo ao defender a imprescindível 

observância da temporalidade na discussão entre o tempo de ser e o tempo de vir-a-ser.  Nas 

palavras do autor “para que se aceite a evidência de que o mundo evolui e se transforma em 

processo dialético de antagonismos e de equilíbrio de contrários, é necessário e indispensável 

acrescentar que ele o faz em função do tempo” (ANDRADE, 1971, p. 514). 

Não deve-se deixar de observar ainda a apologia presente nos estudos de Hegel. 

Visconti (1954, p. 103) estabelece a crítica opondo-se aos “exageros do misticismo 

hegeliano” e Gurvitch (1982, p. 115) assevera em Hegel “um movimento ascendente para o 
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espírito absoluto” por meio do feiticismo exacerbado nas antinomias. A busca da fé como 

glorificação divina, a máxima religiosidade luterana e as tendências místicas do filósofo 

alemão prejudicam suas acepções dialéticas e revelam, portanto, seu caráter teológico pré-

concebido. O caráter idealista de Hegel, no final de sua obra, propõe em várias ocasiões a 

salvação da humanidade por meio de um estado ideal que seria capaz de resolver todos os 

problemas, um estado onipotente, o que de todas as formas é impossível, uma vez que estado 

citado por Hegel não existe; é imaginário.  

Simultaneamente, considera-se, ainda, nos estudos de Hegel a presença de uma 

dialética nas transformações da natureza, que serviu de base para a acepção engeliana e o 

estabelecimento de três leis únicas e fundamentais da dialética: transformação da quantidade 

em qualidade, interpenetração dos contrários, negação da negação (ANDRADE, 1971; 

GURVITCH, 1982; KONDER, 1985). Uma crítica arguta faz-se oportuna pela simples razão 

de que um método que tem como intento a transitoriedade e a mudança jamais poderá estar 

fundamentado em leis absolutas que regem sua aplicabilidade. Ao aceitar o tradicionalismo 

das leis, Hegel caminha contra os pressupostos do próprio método e estimula uma postura 

reducionista e simplificadora. 

Se, por um lado, existe o idealismo hegeliano, por outro lado, surgem as vertentes 

mais realistas apoiadas na concepção de Fichte. Uma delas é a dialética de Proudhon, que vai 

exatamente em uma direção oposta. Totalmente contrário à teodicéia hegeliana, Proudhon 

exagera em seu ateísmo e propõe uma dialética antiteológica, anticonformista e 

revolucionária. No entanto, a contradição nem sempre permanece viva em seu dinamismo 

dialético. A escola proudhoniana ao estabelecer seu sistema de contradição, muitas vezes 

discute elementos que não são perfeitamente contrários e, portanto, nem sempre totalmente 

antinômicos. A sua aplicação das antinomias às realidades sociais tem, por sua vez, um 

caráter dogmatizado, pelo estabelecimento de equilíbrios estabilizados, racionalizados e 

amestrados (GURVITCH, 1982).  

Se em Hegel percebe-se um idealismo absoluto, de outro lado, em Marx considera-se 

uma vertente mais realista em que é possível dimensionar uma aproximação entre a história, a 

política e os movimentos que as circundam. Essa relação mútua de contradição, em contextos 

que envolvem a burguesia e o proletariado, revela o lado político da dialética marxista ao 

propor o homem como “salvador da humanidade”. Tal vertente utópica, presente no 

marxismo, originou um sistema adotado por vários países que pertenciam ao regime 

comunista. A dialética marxista estuda a própria realidade como um movimento dialético.  
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Não obstante, Visconti (1954, p. 105) alerta para o lado essencialmente político e a 

“feição sociológica” existente na obra de Marx. Na concepção de Gurvitch (1982, p. 175), o 

sociólogo desenvolve “um humanismo realista dialético que é totalmente prático”. Pires 

(1997, p. 85) concorda com a questão prática e defende: “é um método de interpretação da 

realidade, visão de mundo e práxis”.  É justamente por uma necessidade de compreensão 

social que Marx desenvolve uma “concepção materialista do universo e da história” 

(ANDRADE, 1971, p. 501), um exemplo prático de alternativa à condição hegemônica 

capitalista dominante.  

Gurvitch (1982) enumera sete movimentos marxistas sob o ponto de vista da dialética, 

dentre eles: a dialética das sínteses revolucionárias, a dialética entre as forças produtivas, a 

dialética das alienações e a dialética do movimento histórico, que engloba e congrega todos os 

movimentos estudados por Marx. O autor apresenta que toda a dialética marxista relaciona em 

um movimento dialético os momentos históricos e as crises revolucionária: “elas realizam-se 

nos esforços coletivos que criam e recriam a sociedade e o homem, readaptam as relações 

sociais às forças produtivas e manifestam-se nas lutas de classes” (GURVITCH, 1982, p. 

169). Sem dúvida, é uma visão de realidade construída pela atividade humana e pelos 

movimentos sociais.   

Em Visconti (1954, p. 108), observa-se o papel da ação humana na edificação social: 

“à era da opressão sucederá a da liberdade. A humanidade será perfeita e acabada”. Na 

acepção marxista existe uma linha epistemológica própria e uma idéia central e utópica do 

crescente papel do proletariado na salvação da humanidade de todas as suas sujeições, uma 

visão de mundo escatológica e apologética.  

Por outro lado, como defende Gurvitch (1982, p. 215), a dialética marxista permite: 

“apreender o movimento social real, para dele se aperceber, para dele se tornar consciente, 

para o estudar” uma vez que permanecem presentes, em Marx, o sistema de contradição, a 

polaridade de interesses das diversas classes sociais que são conflitantes e a análise evolutiva 

dos movimentos históricos a partir das conexões entre forças contrárias, sem dúvida, um 

realismo dialético.  

Estudar a dialética, procurar conhecê-la para melhor interpretá-la e assim aumentar a 

possibilidade de difundi-la entre a comunidade científica foi, ainda, atividade de alguns 

acadêmicos e pesquisadores, dentre eles: Almir de Andrade, Eduardo Vitor Visconti, Georges 

Gurvitch, Henri Lefebvre, Leandro Konder, Max Horkheimer, Pável Vassílievitch Kopnin, 

Pedro Demo, Robert Havemann e Theodor Adorno, representados por suas obras nessa 

pesquisa. Um dos autores que representa os pensadores e a visão dialética moderna e que se 
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recusa a romper completamente com a tradição hegeliana é Jean Paul Sartre (GURVITCH, 

1982), muito embora ele apresente traços característicos da dialética marxista, no momento 

em que associa o movimento dialético à práxis e a tradução dos esforços humanos.  

Após essa revisão histórica dos caminhos percorridos pela dialética, é importante 

reconhecer, como defende Demo (1995, p. 38), que “não existe ‘a’ dialética, como se todos os 

dialéticos formassem um exército com a mesma roupa e as mesmas armas”. Por outro lado, é 

necessário delinear um ponto relevante presente na discussão, mesmo que os autores 

sustentem idéias divergentes, eles ressaltam características comuns dentro do pensamento 

dialético: totalidade, sistema de contradição e negação da negação. Reconhecer esses aspectos 

comuns e dimensioná-los em sua importância teórica para não condenar a essência da história 

dialética possibilitou definir quais seriam as categorias que representariam o suporte 

metodológico utilizado para validação científica dessa dissertação. Vale lembrar que tais 

pilares encontram sustentação em diversos defensores da filosofia dialética, conforme 

apresenta-se a seguir. 

A partir do momento que se começa a estudar o fenômeno em sua totalidade, parte-se 

do pressuposto ontológico que sua essência deve ser explicada pelo entendimento de todas as 

partes que compõem o todo (KONDER, 1985; GURVITCH, 1982; VISCONTI, 1954). Ou 

ainda, na opinião de Andrade (1971, p. 442) “[...] não é essencial apenas reconhecer o jogo e 

equilíbrio de contrários, mas também a procura de um princípio de ordem, unidade, 

permanência, totalização”.  

 É na contradição e no sistema de mediação utilizado para tratar proposições 

divergentes que se encontra, efetivamente, condições para conhecer um determinado 

fenômeno. Desse modo, reconhecer as mediações ou as conexões entre os contrários permite a 

complexa arte de conhecer. É essa lei que, para Kopnin (1978), entre todas as leis da dialética, 

ocupa posição central. Caberá, nesse momento, novamente a argumentação de Konder (1985, 

p. 48): “Existem aspectos da realidade que não podem ser compreendidos isoladamente, se 

queremos começar a entendê-los, precisamos observar a conexão íntima que existe entre 

eles”, que traduz, exatamente, um dos fatores imanentes à dialética. Maranhão e Motta (2007, 

p. 4) esclarecem que, para um dos principais teóricos da Escola de Frankfurt, o filósofo 

Adorno, “o princípio da contradição estava sempre presente no conhecimento”.  Dentro da 

perspectiva de Adorno e Horkheimer (1985, p. 29), o produto do pensamento dialético baseia-

se na premissa de que “cada coisa só é o que ela é tornando-se aquilo que ela não é” o que 

denota o próprio sistema de contradição inerente a razão dialética.  
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A terceira categoria dialética, a negação da negação é, na verdade, a superação do 

conhecimento por meio do aparecimento da síntese em um processo simbiótico de unificação 

dos contrários. Na construção sintética observa-se a supressão e conservação dos elementos 

de tese e antítese em um processo de ultrapassagem. O ato de conhecer, por sua vez, não é 

finalizado; é momentâneo. Nas palavras de Lefebvre (1991, p. 240), “No devir do pensamento 

e da sociedade, revela-se ainda mais visível o movimento ‘em espiral’: o retorno acima do 

superado para dominá-lo e aprofundá-lo, para elevá-lo de nível libertando-o de seus limites e 

sua unilateralidade”. 

Se a tarefa do método dialético é demolir todos os conceitos adquiridos e cristalizados 

para impedir a sua mumificação, o caráter apologético e dogmatizado deve ser severamente 

criticado. Gurvitch (1982, p. 223) defende que a dialética “deve começar por se desembaraçar 

impiedosamente de todo e qualquer elemento apologético, de todo o pressuposto ou 

preconceito, e abrir caminho às experiências sempre renovadas”. Nessa mesma linha, Demo 

(1995, p. 90) afirma que “dialéticas que forjam um porto-seguro traem a concepção 

conjuntural do conflito social”.  

Kopnin (1978) estabelece uma distinção da dialética como método e como teoria do 

conhecimento. Tal diferença torna-se oportuna não apenas pela necessidade de compreensão 

do método dialético e dos benefícios que envolvem sua aplicação, como também para que seja 

possível entender as múltiplas faces da dialética.   

Durante muito tempo, a lógica positivista apareceu como doutrina unívoca e 

inquestionável. O ideal positivista produziu um sistema lógico de conhecimento apenas pela 

dedução ou indução. Na dialética, entretanto, esse sistema é revisitado: a sistematização do 

conhecimento provém da formação sintética por meio do avanço conceitual no momento de 

apreensão do objeto estudado. Existe a construção de uma razão justaposta, constituída sobre 

vertentes dualistas de tese e antítese. Os dois contrários, estabelecidos pela tese e antítese, 

todavia, se concentram na formação sintética, transportando tais conceitos primários de 

dualidade em uma unidade dialética. Reside aqui uma tentativa de se buscar a essência do 

fenômeno, própria do conhecimento científico, na relação entre conhecimento mediato e 

imediato. Se o conhecimento imediato está presente e é perfeitamente observável, o 

conhecimento mediato, ao contrário, precisa ser questionado e investigado. Constitui-se, 

portanto, uma lógica própria ao cientista dialético que se sustenta pela definição de leis e 

categorias inerentes ao método.  

Essa lógica dialética substitui o dirigismo extremo da lógica formal, no entanto, sem 

rescindi-la em absoluto, uma vez que se apresentam categorias e leis que fornecem a 
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sustentação metodológica. O objetivo central da lógica dialética é ultrapassar os limites do 

conhecimento existente, ampliando as capacidades humanas de pensamento e análise de um 

determinado ser. Assim, na linguagem filosófica, essa lógica está pautada tanto pela doutrina 

do conhecimento, conhecida como gnosiologia, e do mesmo modo pela doutrina do ser, a 

ontologia. 

O reconhecimento da dialética como lógica promove, em decorrência, a evolução e a 

transformação do conhecimento científico a partir de uma conexão ou elo entre as leis do 

pensamento e as leis do ser. Em toda a análise dialética, existe uma coexistência entre essas 

leis ensejando a formação dos seus princípios básicos e são esses princípios que produzem e 

fazem evoluir o conhecimento. Se existe, na dialética, uma confluência entre essas leis, não se 

exerce, portanto, uma análise unilateral ou isolada. Ao contrário de focalizar apenas o 

conhecimento ontológico, a dialética estabelece uma relação desse conhecimento com o 

mundo a sua volta ao utilizar, da mesma forma, as leis do pensamento.  

Essa relação entre as leis do ser e do pensamento, na junção entre a gnosiologia e a 

ontologia é que torna possível entender a dialética como teoria do conhecimento. Todo esse 

processo requer a análise do ser com o objetivo de proporcionar o avanço do conhecimento 

cientifico em busca da verdade sempre levando em consideração o pensamento e a 

consciência humana e social. Um novo conhecimento será assim formado, suportado pela 

pesquisa cientifica e dessa forma, verificado na prática, ensejando assim o descobrimento de 

leis para novas teorias. Tal posição é apresentada por Kopnin (1978, p. 87): “as categorias 

dialéticas se apresentam ao mesmo tempo como formas de transição da realidade ao 

pensamento, a forma de conhecimento e como fases de transformação do conhecimento em 

realidade, como degraus da realização prática e da verificação do conhecimento pela prática”, 

proporcionando assim seu desenvolvimento. 

Nessa dissertação, entretanto, estuda-se o aspecto da dialética como um sistema lógico 

que seja capaz de dar suporte metodológico científico, como considera Kopnin (1978, p. 87), 

um “método de transformação do conhecimento real por meio da análise crítica do material 

factual concreto, um método de análise concreta do objeto real, dos fatos reais”.  É justamente 

nesse ponto que entra a importância e o entendimento da dialética como método. A 

investigação científica necessita de um meio, um conjunto formal de procedimentos que 

sustentem essa investigação. Na tentativa de compreender e interpretar seu objeto de estudo, o 

sujeito utiliza-se do método como um sistema racional que vai ajudá-lo no processo da 

pesquisa científica. Assim, o estabelecimento de categorias direcionou a ação na condução da 

pesquisa e na análise dos resultados.  
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De acordo com essas premissas, a pesquisa realizada na área de ciências sociais 

perpassa, então, pela exploração, entendimento e explicação de um determinado fenômeno ao 

levar em consideração sua complexidade, suas múltiplas variáveis e, sobretudo, unidades 

contrárias que se interpenetram a partir do sistema de mediação.  

Todo esse corpo complexo de idéias, colocados juntos, abre inúmeras perspectivas 

para a compreensão de um fenômeno. A dialética, portanto, sustentada pela trilogia: tese, 

antítese e síntese, aparece como uma alternativa viável para discussão e explicação dos 

programas de educação corporativa e suas interpretações.  

 

 

1.6 Tipo de pesquisa 

 

 A taxionomia sistematizada por Vergara (2007) estabelece dois critérios básicos para a 

tipologia das pesquisas científicas: quanto aos fins e quanto aos meios. Assim, quanto aos 

fins, trata-se de uma pesquisa que tem como finalidade a descrição e explicação dos 

programas de educação corporativa. E quanto aos meios, pode-se classificá-la em 

bibliográfica, documental, de campo e estudo de caso. Em um primeiro momento, 

bibliográfica porque realizou-se uma revisão de parte da literatura disponível sobre o tema, 

envolvendo teses, dissertações, trabalhos científicos, periódicos, livros e publicações 

disponíveis em redes eletrônicas. Segundo, documental porque para a construção da pesquisa 

também foi necessária a análise de alguns documentos internos e informativos da empresa 

com o objetivo de identificar a possível validação entre os programas de educação corporativa 

e as formulações de tese e antítese anteriormente dispostas. Pesquisa de campo porque 

desenvolveu-se uma investigação empírica no local onde ocorre o fenômeno para encontrar 

elementos para sua descrição e explicação (VERGARA, 2007). E por último, um estudo de 

caso porque essa investigação empírica estará circunscrita à empresa MARCA S/A.  

 Yin (1994) sugere a escolha do estudo de caso como uma estratégia de pesquisa nos 

momentos em que se pretende investigar um fenômeno contemporâneo da vida real, porém, as 

fronteiras entre o fenômeno e o contexto não estão claramente evidentes. Além disso, o autor 

também considera apropriada a sua seleção nos problemas que levam ao debate, denotando 

questionamentos envolvendo “como” ou “por que”, situação que vai ao encontro do problema 

de pesquisa dessa dissertação.  

 

 



 32 

1.7 Universo e amostra da pesquisa de campo 

  

O universo da pesquisa são todos os empregados da empresa que perfazem um total de 

1.357 funcionários. A amostras foi definida pelo critério da acessibilidade, o que significa que 

a seleção dos sujeitos foi realizada de acordo com a facilidade de acesso. Além disso, foi 

considerada, também, a amostra por tipicidade, uma vez que investigou-se sujeitos  

representativos e necessários para responder questões sobre uma determinada área 

(VERGARA, 2007). Pode-se sublinhar, portanto, que a amostra não foi probabilística. 

Investigaram-se 19 empregados entre Junho de 2008 e novembro de 2008 e para caracterizá-

los, apresenta-se a seguinte classificação, conforme ilustra a figura1:   

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 Caracterização da amostra. 

 

Como a MARCA S/A é uma indústria de produção de alumínio, 90% dos sujeitos 

pesquisados são representados por homens. A figura 2 retrata a classificação por sexo: 

 
Figura 2 Classificação por sexo. 
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A figura 3 ilustra que a maior parte dos empregados encontram-se em idades entre 30 

e 50 anos: 

 
Figura 3 Classificação por faixa etária. 

 

Com relação ao nível de escolaridade: 1 dos entrevistados possui pós-graduação e 2 

são graduados. Dezesseis empregados têm apenas o curso técnico. Do conjunto de 

empregados que têm o curso técnico, três deles estão cursando graduação com bolsas 

oferecidas pela empresa. A figura 4 expõe a classificação com relação ao nível de 

escolaridade: 

 
Figura 4 Classificação por escolaridade. 
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A figura 5 ilustra a classificação por cargos dentro da pirâmide hierárquica obedecida 

pela empresa. Foram investigados: a gerente da divisão de gestão de pessoas, três gerentes 

operacionais e quinze empregados do nível operacional.  

 
Figura 5 Classificação por cargo. 

 

 Um dos aspectos mais importantes dessa caracterização é o tempo que cada 

empregado trabalha na MARCA S/A. Conforme observa-se na figura 6, a parcela mais 

representativa de sujeitos investigados desenvolve seu trabalho na empresa entre 15 e 30 anos. 

Tal fato justifica-se pelo portfólio de oportunidades que integram as políticas de gestão de 

pessoas existentes na organização, locus da pesquisa.  

 
Figura 6 Classificação por tempo de serviço na empresa. 
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A definição da amostra pesquisada teve como subsídio a fundamentação de Bauer e 

Gaskell (2002, p. 70): “um ponto-chave que se deve ter em mente é que, permanecendo todas 

as coisas iguais, mais entrevistas não melhoram necessariamente a qualidade, ou levam a uma 

compreensão mais detalhada”. Os autores alegam a existência de um ponto de saturação e 

consideram duas razões para tal fato. A primeira delas refere-se às representações de cada 

indivíduo que serão evidenciadas durante as entrevistas. As versões da realidade não surgem 

de mentes individuais ou solitárias, mas sim de processos cognitivos sociais compartilhados. 

A outra razão pondera o tamanho do corpus a ser analisado, uma vez que cada entrevista 

acarreta um número substancial de páginas para transcrição e posterior exame. Assim, Bauer e 

Gaskell (2002) estabelecem uma faixa para a composição do tamanho da amostra entre 15 e 

25 entrevistas individuais como ponto ótimo para análise, situação observada na definição da 

amostra.  

  

 

1.8 Coleta de dados 

 

 A coleta de dados dividiu-se em dois momentos e requereu a consulta a múltiplas 

fontes e a públicos diferenciados. Na primeira fase, a fundamentação teórica constituiu uma 

etapa extremamente importante. Desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica em parte da 

literatura disponível sobre o tema. Foram pesquisados aspectos relacionados à evolução dos 

conceitos da área de desenvolvimento de pessoas, os pressupostos teóricos dos programas de 

educação corporativa, fundamentos sobre educação no Brasil, a formação doutrinária nas 

organizações e a gênese e os princípios do método dialético. 

 Na segunda fase, ampliou-se a pesquisa dando um enfoque para o levantamento e a 

análise de documentos e informativos da empresa para encontrar possíveis informações que 

pudessem ser relevantes para o alcance do objetivo final. Como trata-se de uma empresa 

vencedora do Prêmio Nacional da Qualidade, o relatório emitido pela Fundação Nacional da 

Qualidade, entidade mantenedora da premiação, foi também considerado objeto de análise.

 Durante a etapa da pesquisa de campo, realizaram-se entrevistas semi-estruturadas, 

que permitiram a interação com o campo e a condução do estudo de caso com três públicos 

distintos: a gerente da divisão de desenvolvimento de pessoas e três gerentes operacionais 

escolhidos pelo critério de acessibilidade.    

 Em seguida, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 15 empregados do 

nível operacional, também escolhidos pelo critério de acessibilidade. Nas entrevistas, cujos 
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roteiros estão nos apêndices A, B e C, procurou-se evidenciar interfaces entre as respostas dos 

sujeitos entrevistados e as questões formuladas para a pesquisa. Antes da sua aplicação, 

entretanto, discutiu-se a importância da validade nas respostas para a posterior análise dos 

resultados por meio da conscientização dos sujeitos da amostra.  

 A escolha da entrevista semi-estruturada deveu-se, principalmente, à possibilidade de 

serem acrescentadas perguntas de esclarecimento durante a sua realização ou, nas palavras de 

Laville e Dione (1999, p. 188), “explicitar questões [...] e reformulá-las para atender às 

necessidades do entrevistador”, como também para deixar o entrevistado formular uma 

resposta pessoal para se obter uma melhor idéia do seu pensamento sobre o assunto 

(LAVILLE; DIONE, 1999). A inclusão de maior flexibilidade aos instrumentos de coleta de 

dados, segundo Laville e Dione (1999, p. 189), “possibilita um contato mais íntimo entre 

entrevistador e entrevistado, favorecendo assim a exploração em profundidade dos seus 

saberes, bem como de suas representações, de suas crenças e valores”. Cada entrevista foi 

agendada e realizada individualmente. Além disso, todas as entrevistas foram devidamente 

gravadas e, posteriormente, transcritas para possibilitar melhor interpretação. 

 Antes das entrevistas, seus roteiros foram submetidos à avaliação de especialistas da 

área para validação das perguntas e, em seguida, passaram por uma prova preliminar em um 

grupo com características similares àqueles que seriam futuramente entrevistados. A aplicação 

do pré-teste possibilitou as correções e os ajustes que asseguraram maior confiabilidade à 

pesquisa de campo. Algumas perguntas necessariamente precisaram ser modificadas para 

clarificar seu entendimento, tornando-as mais simples. O roteiro submetido ao nível 

operacional foi aquele que mais necessitou de ajustes, uma vez que a classe entrevistada, na 

maioria dos casos, tinha apenas o segundo grau completo, obrigando a pesquisadora à 

adequação do roteiro ao nível de entendimento dos sujeitos pesquisados. Durante a fase da 

pesquisa, aproveitaram-se as respostas desses sujeitos, com o uso de paráfrases para confirmar 

o entendimento da pesquisadora, consolidando-se, assim, suas respostas e sua interpretação 

correta.   

 Na formulação das perguntas para as entrevistas, uma preocupação central foi 

relacionar os objetivos específicos a questões que proporcionassem a interpretação adequada 

dos resultados e obtenção de resposta ao problema suscitado. Houve, também, uma 

preocupação em redigi-los de maneira simplificada para facilitar seu entendimento pelo 

conjunto de sujeitos entrevistados, uma vez que grande parte da investigação ocorreu em nível 

operacional. Considerou-se, ainda, a fundamentação teórica resultante da pesquisa 

bibliográfica destacando os seguintes aspectos, de acordo com Gil (1987): perguntas sobre 
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crenças: que se referem às experiências subjetivas das pessoas, daquilo que elas realmente 

acreditam sobre os fatos e, perguntas referentes a razões conscientes de crenças, sentimentos, 

orientações e comportamentos: formuladas com a finalidade de descobrir os porquês, o que 

muito embora, envolva apenas os aspectos conscientes do entrevistado.  

 

 

1.9 Tratamento dos dados ou forma de analisar as interações empíricas 

  

 O método dialético ofereceu uma análise sistêmica para a discussão do problema 

porque amplia o campo de conhecimento sobre o assunto, estabelece uma postura crítica de 

seus reais propósitos contributivos e surge como contraponto a uma linha epistemológica 

funcionalista dominante. Dessa forma, possibilita a evolução na ciência e suas transformações 

sobre a realidade estudada pelo próprio autodinamismo inerente ao método. A interpretação 

dos resultados da pesquisa de campo exigiu o estabelecimento de categorias centrais definidas 

a priori e próprias do método dialético: totalidade, sistema de contradição e negação da 

negação.  

 Os seguintes aspectos constituíram elementos fundamentais dessa análise: a tese 

inicial de que os programas de educação corporativa atendem aos interesses dos empregados 

ao desenvolver novas competências e, assim, como conseqüência, abre oportunidades de 

crescimento profissional e a antítese de que o programa tem como característica a formação 

instrumentalizada de competências.  

 Toda a análise dos dados esteve focada em procurar evidências e peculiaridades na 

aplicabilidade dos princípios dos programas de educação corporativa e os impactos de sua 

operacionalização dentro da esfera circunscrita à empresa MARCA S/A. Pressupõe-se que o 

entendimento do objeto de estudo e o atendimento aos objetivos do trabalho deve levar em 

consideração a confrontação entre os resultados encontrados e o referencial teórico utilizado 

(VERGARA, 2006). As 19 entrevistas realizadas deram origem, após a transcrição, a 107 

páginas que foram analisadas dentro das categorias propostas pelo método dialético.  

A distinção e a compreensão de um fenômeno entre tese e antítese permitiu a busca e 

superação do conhecimento por meio da síntese como forma de justaposição entre esses 

contrários. Na construção da síntese, não considerou-se formas ou conteúdos em separado, 

mas sim a unificação de pensamentos dualistas, em que o limite da separação foi 

essencialmente tênue. O texto poderá levar, em alguns momentos, a definições tendenciosas 

para ambos os lados. Procurou-se, ainda, desmistificar o caráter apologético não conduzindo a 
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um equilíbrio integrado, racionalizado e pré-concebido (GURVITCH, 1982). Por outro lado, 

uma visão excessivamente tendenciosa traduzia-se em uma visão unilateral do método e 

assim, todo cuidado foi necessário para não permitir manifestações extremadas de tese e 

antítese. 

A escolha metodológica está em consonância com as concepções teóricas, como 

sugere Vergara (2006). Como não é possível separar ou subjugar conhecimentos mediatos e 

imediatos de um determinado fenômeno, a dialética favoreceu o estudo de forma conjunta das 

diversas contradições que recheiam as relações entre a empresa e seus empregados, além do 

movimento imanente a essas forças contraditórias que acabam por fazer-se e refazer-se a cada 

instante ao procurar entrar em equilíbrio. Andrade defende tal perspectiva (1971) ao explicar 

que os fenômenos estudados pela ciência devem buscar compreendê-lo no movimento e que 

as relações de causa e efeito que fazem parte desses fenômenos são inseparáveis, o que torna 

sua interpretação e entendimento indivisível.  

Se a ciência dialética dá-se no movimento dos fenômenos estudados, toda a 

problemática vivida por Fausto foi também utilizada no tratamento dos dados. Optou-se por 

realizar analogias entre o personagem de Goethe (1984) e os sujeitos entrevistados, uma vez 

que se considera, para ambos os casos, uma necessidade de escapismo constante da situação 

complexa em que se encontram. Insatisfeitos com suas realidades, tanto Fausto quanto os 

empregados da MARCA S/A procuram novas direções que possam trazer um prazer ainda 

não sentido de fato em sua plenitude. Os sentimentos expressos são, ao mesmo tempo, de 

angústia e satisfação já que, muito embora argumentem, em alguns momentos, prazer com 

relação às oportunidades de crescimento profissional, sentem-se confusos em relação às 

práticas doutrinárias exercidas pela empresa.   

  O problema de pesquisa respondido promove o aprofundamento do conhecimento, 

oferecendo oportunidades a momentos de reflexão e questionamento sobre a realidade dos 

programas de educação corporativa ao procurar negar fundamentos e estereótipos 

consagrados na literatura vigente, enfim, na transformação e evolução de um conhecimento 

existente.  

 

 

1.10 Limitações do método 

 

 Assumir uma postura na pesquisa científica e introduzir conceitos que envolvem a 

complexidade na compreensão de um determinado fenômeno não significa, entretanto, 



 39 

eliminar todos os problemas decorrentes da escolha metodológica. Gurvitch (1982, p. 265) 

lembra que “a ciência escapa-nos quando a julgávamos dominar, ficamos logrados quando 

acreditávamos ter-lhe penetrado o segredo, somos vítimas dela quando dela nos julgávamos 

desembaraçados quanto mais não fosse que por um instante”. Assim, faz-se extremamente 

necessário apontar as limitações dessa pesquisa. Em um primeiro momento, como o estudo de 

caso é restrito a empresa MARCA S/A, para as várias empresas que possuem programas dessa 

natureza não poderão ser feitas inferências e generalizações científicas.  

 Laville e Dione (1999) argumentam que apesar de instrumentos semi-estruturados 

gerarem maior flexibilidade na obtenção de dados, traduzidos em informações mais ricas do 

fenômeno, deve-se avaliar que essa interpretação exige um amplo cuidado e prudência por 

parte do pesquisador. No caso dessa investigação, alguns entrevistados tiveram dificuldades 

em expressar seus sentimentos, suas crenças e seus valores e coube à pesquisadora conseguir 

transmitir a confiança necessária na condução das entrevistas, o que sabe-se, nem sempre 

pode ser conseguido com a máxima eficiência.  

 A própria subjetividade da pesquisadora também deve ser analisada como um fator 

restritivo. Não existe a neutralidade científica ou objetividade, sonho do método positivista, 

pelos próprios valores intrínsecos existentes em cada pessoa, como aponta Vergara (2007, p. 

13) “o homem não é uma tábula rasa” e ainda Laville e Dionne (1999, p. 35), “em ciências 

humanas, o pesquisador é mais que um breve observador objetivo: é um ator aí envolvido”.  

 Finalmente, o método dialético, pelas suas próprias peculiaridades de movimento 

constante, não engendra respostas. Demo (1980, p. 166) explica a essência da discussão 

dialética: 

 
o critério mais importante da cientificidade é a crítica autocrítica, que depura a teoria 
e a prática, dentro dos condicionamentos inevitáveis dos interesses sociais. 
Reconhecer os interesses envolvidos não significa superá-los, mas pode significar 
uma aproximação importante de uma prática teórica mais objetivante.  

 
Assim, não houve interesse em encontrar saídas ou respostas, mas promover a 

discussão da processualidade histórica que envolve a sociedade a partir de um método que 

tem como característica a explicação e apreensão de um fenômeno em um momento temporal. 

Como pondera Visconti (1954, p. 115), existirá sempre um “algo em si, que sempre desafiará 

a ciência, como o eterno incognoscível”. Por essas razões, acredita-se que, embora a pesquisa 

traga limitações e fatores restritivos, a dialética foi a melhor escolha para responder a 

pergunta que suscitou a investigação ao trazer o máximo de realidade possível, mesmo que 

um conhecimento ainda sujeito a novas e futuras evoluções.  
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Resumo do Capítulo:  

  

Esse capítulo apresentou a introdução, o problema de pesquisa, os objetivos que se 

pretende alcançar, além da delimitação do estudo e sua relevância para a sociedade e para a 

academia. Na introdução, considerou-se a complexidade das organizações contemporâneas, os 

imperativos econômicos, políticos e sociais que norteiam suas decisões estratégicas e a 

necessidade de revisão de modelos de estruturas organizacionais que não se encaixam com o 

surgimento do novo século. Como resposta a esses problemas, a academia propõe os 

programas de educação corporativa como sustentáculo à competitividade organizacional. As 

alternativas propostas pela incorporação desses programas engendram as observações 

imediatas pautadas pela possibilidade de incremento e alavancagem do capital intelectual das 

organizações e sobremaneira, a empregabilidade das pessoas que a compõem. 

   Em uma condição oposta, entretanto, existem autores que divergem dessa idéia por 

considerarem tais programas e sua concepção de educação extremamente reducionista, o que 

leva à praticas de regulação pela empresa, adotando-se, assim, novas formas de controle sobre 

os empregados. 

 O problema central da pesquisa emerge, portanto, desse contraste de opiniões que 

garante a formação de tese e antítese. O estudo de autores que se fundamentam em  correntes 

epistemológicas contrárias permite um redimensionamento da natureza do fenômeno para que 

se possa estudá-lo em sua completude, a partir de forças que se interpenetram e se 

contrapõem. Como todo estudo traz em seu esteio delimitações, essa pesquisa define seu 

escopo às atividades inerentes a área de desenvolvimento de pessoas. Sua relevância está 

sustentada justamente pela possibilidade de proporcionar o avanço do conhecimento em uma 

área que tem como característica central a tradição de ser estudada sob a ótica funcionalista. 

Discutir temas dessa natureza com um enfoque diferenciado é uma contribuição oportuna para 

a academia e para a sociedade em geral porque permite a avaliação dos reais propósitos 

contributivos desses tipos de programas.  

 Foram realizadas, ainda, nesse capítulo, considerações sobre os procedimentos 

inerentes à escolha metodológica: a tipologia da pesquisa, composição do universo e amostra, 

coleta e tratamento dos dados e limitações do estudo.  

A pesquisa, ora apresentada, tem sua taxonomia expressa da seguinte forma: quanto 

aos fins, trata-se de uma pesquisa que tem como finalidade a descrição e explicação de um 

fenômeno. E quanto aos meios, pode-se classificá-la em bibliográfica, documental, de campo 

e estudo de caso. A escolha da amostra atendeu aos critérios de tipicidade e acessibilidade e a 
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coleta dos dados foi realizada em duas fases: a primeira restringiu-se a uma pesquisa 

bibliográfica em parte da literatura disponível sobre o tema. Na segunda fase desenvolveu-se 

uma pesquisa de campo para levantamento e análise de documentos e informativos sobre a 

empresa, bem como a realização de entrevistas semi-estruturadas que puderam oferecer 

subsídios para a compreensão do fenômeno.  

 O tratamento dos dados teve como suporte metodológico a dialética. Não optou-se por 

pontuar essa pesquisa sob o enfoque hegeliano ou marxista. Um revisão histórica sobre as 

características do método e um estudo dos principais autores e suas respectivas obras foram 

desenvolvidos para o estabelecimento de três categorias definidas a priori, inerentes a essa 

metodologia de pesquisa: totalidade, sistema de contradição e negação da negação. A 

definição das categorias perpassa pela identificação de pontos comuns em diversos autores e 

pesquisadores da dialética. Tal escolha deve-se, sobretudo, para impedir um caráter 

dogmático e apologético a um método que tem, em sua natureza, características que remetem 

ao movimento e à transformação. Engendra-se, dessa forma, uma tipologia de pesquisa que se 

opõe ao positivismo cartesiano que reinou durante anos em nossa ciência e ainda reina na 

atualidade.   

 As limitações da pesquisa estão no próprio esforço de analisar dialeticamente a 

educação corporativa. É bem possível que interpretações realizadas possam ser por outros 

avaliadas como equivocadas. No entanto, parte-se do pressuposto de que realidades são 

interpretações de quem as vive ou observa: a subjetividade da pesquisadora, como não 

poderia deixar de ser, esteve presente na interação com o campo.  

 Outra limitação do estudo é estar circunscrito a uma amostra obtida por tipicidade e 

acessibilidade em uma única empresa: a MARCA S/A.  

 De toda forma, considerou-se o método escolhido para a análise e a amostra, como 

adequados ao estudo levado a efeito.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

2 REFERENCIAL TEÓRICO   
  
 
                                                                                         Preciso conhecer para, enfim, discutir.  

 
“No sentido é que a razão tropeça” 

Goethe. 

 

 

 Dedica-se esse capítulo à exposição do referencial teórico sobre o assunto, essencial 

para subsidiar a investigação: a evolução da área de desenvolvimento de pessoas, os 

pressupostos teóricos dos programas de educação corporativa, fundamentos sobre educação 

no Brasil, a formação doutrinária nas organizações e, por último, a caracterização da empresa 

locus desta pesquisa.  

 

 

2.1 A evolução da área de desenvolvimento de pessoas 

 

Uma das principais linhas de pensamento da teoria clássica1 e precursor do 

gerenciamento científico foi o estudo realizado por Frederick Taylor, que apresenta como 

tema central a idéia de que “o homem é um ser eminentemente racional” (MOTTA, 1986, p. 

33). Ao tomar uma decisão, ele é capaz de definir os meios necessários para o alcance de 

determinados fins. O estudo dos tempos-padrão permitiu a racionalização dos métodos de 

produção e a divisão do trabalho. Para Taylor, “o máximo de prosperidade somente pode 

existir com o máximo da produção” (TAYLOR, 1990, p. 26).  

 O resultado eram atividades rotineiras que alienavam o ser humano e limitavam sua 

capacidade de aprendizado, cabendo ao operário apenas aprender a realizar tarefas inerentes 

ao seu trabalho individual. A repetição do trabalho e a reprodução de conhecimento, por meio 

de atividades de treinamento, eram suficientes para garantir a sobrevivência das organizações 

(EBOLI, 2004). O conceito da aprendizagem operacional, que leva à simplificação do 

                                                
1  O contexto histórico da Escola Clássica tem entre suas abordagens as pesquisas de Frederick Taylor, Henry 
Fayol e Henry Ford. Ela é, frequentemente, denominada escola da Teoria da Administração ou escola dos 
Princípios Universais da administração, pela influência exercida no campo dos estudos organizacionais.  É 
também reconhecida por alguns autores e difundida como princípios “tayloristas” e “fordistas”. 
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conhecimento pelo princípio do know how2, é utilmente aplicado nessa situação em que a 

destreza e a rapidez são as únicas características exigidas do funcionário.  

O nítido afastamento entre “aqueles que planejam” e “aqueles que executam”, axioma 

decorrente do modelo cartesiano que dividia a natureza em dois domínios separados e 

independentes: a res cogitans, a coisa pensante e a res extensa, a coisa extensa,  “levou-nos a 

atribuir ao trabalho mental um valor superior ao trabalho manual” (CAPRA, 1982, p. 55). 

Esse pensamento permite uma rigorosa e sistemática disciplina de controle por meio do 

estabelecimento de uma hierarquia formal e admitiu, portanto, a divisão entre “aquele que 

gere” e “aquele que é gerido”.   

Toda a crença básica da teoria da administração clássica e sua aplicação moderna é 

sugerir que as organizações podem ou devem ser sistemas racionais que operam de maneira 

tão eficiente quanto possível (MORGAN, 1996). O resultado foi a massificação do 

proletariado e a desumanização do homem no trabalho.  

Para melhor entender o caráter complexo e paradoxal da vida organizacional, Morgan 

utiliza diferentes metáforas com o objetivo de esclarecer a natureza das organizações. Em 

suas palavras, “quando os administradores pensam as organizações vistas como máquinas, 

tendem a administrá-las e planejá-las como máquinas feitas a partir de partes que se 

interligam, cada uma desempenhando um papel claramente e previamente definido” 

(MORGAN, 1996, p. 24). 

A racionalidade excessiva que preconizava máxima eficiência, a linearidade de 

pensamento, a divisão vertical do trabalho, implicando forte centralização hierárquica, e o 

estabelecimento de papéis definidos, recebeu para diversos autores a denominação de 

racionalidade instrumental3. O absolutismo e a preponderância da visão mecanicista, como 

base da teoria das organizações, ocasionaram severas perdas à sociedade, principalmente no 

que diz respeito ao processo de alienação e dominação do ser humano. Ela foi, sem dúvida, o 

alicerce do surgimento do modelo burocrático reconhecido como um fenômeno da sociedade 

pelo sociólogo alemão Weber (1999).  

 Com o passar do tempo, o incentivo e a aplicação de outras ciências no estudo da 

administração permitiram que a psicologia contribuísse para o gerenciamento das pessoas no 

                                                
2 “[...] consiste na aquisição e desenvolvimento de habilidades físicas para produzir ações” (FLEURY;  
OLIVEIRA Jr., 2002, p. 135). 
3 “Ação de um sujeito no sentido de intervir na realidade objetiva (relação sujeito-objeto), em que a 
racionalidade da ação é dada teleologicamente e o principal fator de efetividade é a eficiência” (VIZEU, 2005, p. 
14). Weber (1999) condiciona a racionalidade instrumental à uma ação racional voltada para o alcance de 
determinados fins, muito embora não use a expressão “racionalidade instrumental” de forma direta em seus 
livros.   
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trabalho. O foco central das pesquisas priorizava os relacionamentos interpessoais. Essa linha 

de pensamento recebeu o nome de escola das relações humanas e “predominou como matriz 

de conhecimento em gestão de pessoas” (FISCHER, A., 2002, p. 21). A experiência de 

Hawthorne, os estudos e pesquisas desenvolvidos por Follet e Mayo e a contribuição de 

Argyris, no que concerne ao desenvolvimento de pessoas, podem ser de alguma forma 

atreladas a essa escola. Motivação e liderança passariam a constituir seus conceitos-chave 

(FISCHER, A., 2002).   

Não deve-se esquecer do enriquecimento e do impulso proporcionado à área de 

desenvolvimento de pessoas pelo advento da gestão pela qualidade total. Na tentativa de 

promover a filosofia kaizen, tanto Deming quanto Juran compatibilizaram o movimento da 

qualidade com as atividades de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Juran (1990), ao 

estabelecer sua trilogia, apostou nos determinantes técnicos e na conformidade que apenas 

poderiam ser gerados por meio da qualificação dos empregados na etapa do planejamento e na 

etapa da melhoria. Deming (1990), por sua vez, atribui dois de seus 14 pontos de sucesso ao 

treinamento e à educação de pessoas como fator preponderante para a transformação 

organizacional e a melhoria contínua. Sem esquecer, além disso, que um dos pontos, o sexto, 

remete ao papel da liderança, o dever de ajudar as pessoas, os sistemas e as máquinas a 

fazerem um trabalho melhor (DEMING, 1990).   

  Todo o sustentáculo dessa sistemática de treinar e desenvolver pessoas, durante anos, 

foi atribuído às condições de um ambiente externo que tem como conjetura a estabilidade. 

Ocorre que tal ação apenas poderá ser apropriada se as atividades são fixas e realizadas em 

circunstâncias estáveis. Morgan (1996) pondera que quando essas condições se alteram, é 

importante que as pessoas tenham autonomia e possam questionar a propriedade daquilo que 

estão fazendo e modifiquem suas ações para uma nova situação.  Sob esse prisma, manter um 

sistema que não permite o desenvolvimento do pensar racional é limitar e não utilizar a plena 

potencialidade das pessoas.   

 A racionalidade instrumental estabelece uma rigorosa disciplina, cria barreiras e não 

permite que as pessoas analisem as causas das dificuldades e influenciem padrões pré-

definidos. É necessário um outro tipo de razão que, por sua vez, envolve a percepção do 

indivíduo para a solução de um problema e permite o autoquestionamento. O simples 

aprendizado único, conceituado como identificação e correção de erros a partir de padrões e 

normas vigentes, constitui uma barreira para o desenvolvimento da percepção crítica, uma vez 

que nada pode ser alterado, apenas corrigido.   
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 Mais recentemente, percebe-se o direcionamento e crescente obrigatoriedade de 

conceder às pessoas o aprendizado duplo, pautado na capacidade de ‘olhar duplamente’ a 

situação, questionando a relevância das normas de funcionamento, o que influencia na 

mudança de padrões anteriormente consagrados ou nos valores fundamentais adotados 

(FLEURY; OLIVEIRA Jr., 2002; MORGAN, 1996; VERGARA 2006).   

Para melhor entendimento dessa concepção, Morgan estabelece uma nova comparação 

metafórica (MORGAN, 1996, p. 83): “o cérebro, por sua vez, oferece uma metáfora óbvia 

para a organização, particularmente se a preocupação é melhorar a capacidade de inteligência 

organizacional”. O autor chama a atenção para a importância do processamento das 

informações, da aprendizagem e da inteligência.  

De fato, se o envolvimento, a participação e o autoquestionamento serão 

verdadeiramente inerentes ao processo, os funcionários terão que entender e responder 

adequadamente às informações e, portanto, precisarão se envolver mentalmente com o 

trabalho que estão desempenhando. O foco do processo de aprendizado passa a se deslocar 

dos conceitos de know how para os conceitos de know why4, tornando o processo elucidativo 

do ser humano pressuposto para o seu sucesso no papel como agente transformador. A 

aprendizagem que requer, portanto, apenas o domínio de habilidades técnicas não se enquadra 

nesse novo modelo, sendo única alternativa viável a proposta de desenvolvimento da 

aprendizagem conceitual que perpassa pela articulação de conhecimentos.  

A evolução do campo parte do princípio de que os estudos e a orientação originam-se 

de uma perspectiva micro (treinamento corretivo) para incluir sobremaneira uma perspectiva 

macro (aprendizado contínuo). Vieira e Vieira (2004, p. 102) dimensionam a importância do 

conhecimento ao afirmar “o conhecimento é o mais notável atributo da mente humana. Trata-

se, porém, de um atributo que precisa ser desenvolvido, estimulado e aperfeiçoado 

constantemente”. 

Observa-se, portanto, uma nova ordem de desempenho e excelência em que a 

transformação e o aprendizado organizacional constituem fatores relevantes à cultura 

organizacional. Assim, pode-se dizer que é a inteligência das pessoas e a alavancagem do seu 

capital intelectual que formará a inteligência e a capacidade de reflexão da empresa.  

São os talentos que poderão participar de maneira ativa dos processos de inovação 

para garantir maior valor para os clientes e uma maior produtividade às empresas. Maior valor 

                                                
4 “[...] ocorre com a aquisição e desenvolvimento da capacidade de articular conhecimentos conceituais sobre 
uma experiência” (FLEURY; OLIVEIRA Jr., 2002, p. 135). 
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para os clientes representa maiores resultados e, dessa forma, a organização cresce e se 

desenvolve em uma relação constante de causa e efeito. É a complexidade do mundo 

contemporâneo que sugere novas relações de trabalho entre os indivíduos e empresa. É o 

conservadorismo dando lugar à inovação, os números às idéias, o linear ao sistêmico e o 

isolamento à criação de uma rede de interatividade entre pessoas, empresa e sociedade.  À 

área de gestão de pessoas cabe, portanto, o desenvolvimento de uma nova estrutura e um novo 

modelo de universo organizacional que possa atender a toda essa complexidade inerente às 

empresas modernas.  

 

 

2.2 Os pressupostos teóricos dos programas de educação corporativa 

 

 Contemporaneamente, na década de 1990, pode-se testemunhar o início das 

transformações e as organizações foram lentamente sendo pressionadas a se reformular para 

sobreviver e prosperar. Vive-se uma época em que as empresas, cada vez mais, canalizam 

seus esforços para traduzir as estratégias em termos operacionais e utilizam os programas de 

educação corporativa como impulsionadores desse processo.   

 

 

2.2.1 Interligando pessoas, estratégia e performance 

  

 Ulrich (2003) propõe um estudo sobre os múltiplos papéis da área de recursos 

humanos (RH) em uma organização. Na concepção do autor, cabe à área de RH, entre esses 

papéis, ser um parceiro na execução da estratégia, desempenhando um papel central na sua 

implementação ao redefinir a estrutura da empresa e estabelecer claramente suas próprias 

prioridades alinhadas à estratégia principal.  

 Alguns autores apresentam o modelo de gestão estratégica de pessoas. Fischer, A. 

(2002, p. 23) reconhece que nas décadas de 70 e 80, “um novo critério de efetividade foi 

introduzido na modelagem dos sistemas de gestão de recursos humanos: seu caráter 

estratégico”. Albuquerque (2002) concorda com o autor quando considera que: 

 
A expressão ‘administração estratégica’ de recursos humanos surgiu na literatura 
internacional no início da década de 1980 sob diferentes alegações, seja com base 
nas críticas ao papel funcional/burocrático e nas fraquezas percebidas da área, seja 
por pressões ambientais que demonstravam a natureza estratégica de recursos 
humanos e sua gestão (ALBUQUERQUE, 2002, p. 38).  
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 A organização contemporânea, adepta a esses conceitos, tem buscado de maneira 

constante o alinhamento entre as ações da área de gestão de pessoas e a estratégia 

organizacional, a criação de um clima que sustente a sua execução, além de impulsionar o 

processo de clarificação da estratégia para todos os envolvidos. A estratégia passa a ser tarefa 

de todos independente da posição ocupada por cada empregado.  

 À medida que as organizações caminham para a orientação estratégica faz-se crescente 

a construção de um novo modelo de universo organizacional. Fisher, R. (2002) é  

esclarecedora ao demonstrar que apesar da engrenagem do direcionamento estratégico estar 

visível em algumas empresas, ela não pode andar sozinha porque 

 
[...] não tem força motriz própria. Ela depende do acionamento da energia e da 
velocidade que são produzidas e lhe são transferidas pelo movimento da 
engrenagem menor. Esta é composta de todos os elementos constituintes da 
configuração organizacional, e seu funcionamento gera um fator que se pode 
chamar, provisoriamente, por competitividade interna[...] (FISCHER, R., 2002, p. 
152-153) 

  

 Para a autora, é a competitividade interna que proporciona a competitividade externa. 

Kaplan e Norton (1997), na concepção da metodologia do Balanced Scorecard, defendem de 

que forma a competência do quadro funcional, o clima para a ação e a infra-estrutura 

tecnológica são indicadores vetores para a melhoria dos resultados. É a mesma ótica do 

estímulo à competitividade interna, dessa vez traduzida pelos autores como dimensão 

aprendizado e crescimento. 

A premissa é que, de acordo com esse enfoque, um dos pilares de sustentação das 

organizações e um dos pontos-chaves para aumentar a sua performance está, portanto, 

diretamente relacionado à competência dos empregados. 

 Fleury (2002, p. 53) apresenta o conceito de competência e indica que “o tema entrou 

na pauta das discussões acadêmicas e empresarias associado a diferentes instâncias de 

compreensão: no nível das pessoas (a competência do indivíduo5) e das organizações (core 

competences)”. Dutra (2004) estimula a discussão sobre como conciliar competências 

                                                
5 Para Scott Parry (apud EBOLI, 2004, p. 52): “a competência, numa definição simplificada, é resultante de três 
fatores básicos:  
  Conhecimentos: relacionam-se à compreensão de conceitos e técnicas. É o saber fazer.  
 Habilidades: representam aptidão e capacidade de realizar e estão associadas à experiência e ao 
aprimoramento progressivo. É o poder fazer.  
 Atitudes: referem-se à postura e ao modo como as pessoas agem e procedem em relação a fato, objetos e 
outras pessoas de seu ambiente. É o querer fazer”. 
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organizacionais e individuais. Para o autor, as competências humanas devem estar atreladas às 

competências organizacionais e aos objetivos estratégicos.   

 A interligação entre competência, estratégia e performance nem sempre foi 

reconhecida como forte tendência na literatura e nos estudos sobre estratégia no Brasil. 

Durante anos, as escolas de negócios no país foram fortemente influenciadas por uma 

perspectiva limitada no conceito de estratégia e sobre o que de fato determinava a vantagem 

competitiva das empresas. Bertero et al (2003) evidenciam a existência de um enfoque mais 

racional e prescritivo na pesquisa sobre a produção científica brasileira realizada entre os anos 

de 1991 e 2002, comprovando assim o domínio e a influência de alguns autores. Assim, 

grande parte do ensino de Administração Estratégica enfatizou, em um certo período, apenas 

um lado do processo: aquele que defende a formulação estratégica como uma abordagem de 

“fora para dentro”, levando em consideração o posicionamento estratégico da empresa em um 

determinado mercado. Uma das perspectivas sobre estratégia mais utilizada no meio 

acadêmico, com esse enfoque, está vinculada à obra de Porter (1985). O autor considera que 

cada empresa deve fazer uma opção para conseguir obter vantagem competitiva e propõe a 

existência de três estratégicas genéricas como ponto de partida para sustentar a sua 

competitividade. São elas: liderança em custo, diferenciação e foco.  

Em uma contraposição a Porter (1985), é oportuno mencionar a importância de 

Prahalad e Hamel (1998) nesse contexto. Com um enfoque diferenciado, agora defendido a 

partir de uma abordagem de “dentro para fora”, a estratégia da empresa deriva da análise de 

suas capacidades internas. Os autores acreditam que cada empresa possui um conjunto de 

recursos tangíveis e intangíveis e é a combinação desses elementos, de forma singular, que 

representa valor para o cliente e leva à definição de competências essenciais responsáveis pela 

formação de sua vantagem competitiva. A identificação das competências deve atender aos 

seguintes pressupostos: prover acesso potencial a uma ampla variedade de mercados, 

contribuir significativamente para os benefícios percebidos pelos clientes e ainda, deve ser de 

difícil imitação para os concorrentes (PRAHALAD; HAMEL, 1998). Com essa abordagem, 

Prahalad e Hamel (1998) são os principais responsáveis pela disseminação dos conceitos de 

competências essenciais na literatura sobre administração.   

 Paralelamente, Barney (1991) em um artigo publicado no Journal of Management 

atribui à vantagem competitiva das empresas, suas capacidades internas. Wernerfelt (1984), 

de maneira similar, sustenta a imperiosa necessidade de análise dos recursos internos da 

empresa para a formulação de suas estratégias para atrair clientes. É papel da empresa, nesse 
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sentido, procurar desenvolver e disseminar o seu “DNA corporativo”, levando à estratégia a 

tarefa de sempre buscar focalizar competências que as diferem de seus concorrentes. 

 Prahalad e Hamel (1998) relacionam o alcance dos objetivos organizacionais à 

utilização de núcleos centrais de competências e à expertise sobre determinado negócio. Para 

os autores (1998, p. 298), “as competências essenciais são o aprendizado coletivo na 

organização, especialmente como coordenar as diversas habilidades de produção e integrar as 

múltiplas correntes de tecnologia”. A estratégia está, nesse caso, totalmente vinculada à 

aprendizagem e às competências (FLEURY, 2002; MINTZBERG et al, 2000; PRAHALAD; 

HAMEL, 1998). Elas são, portanto, essenciais para o funcionamento e a sustentação da 

empresa. 

 Criou-se uma ideologia de que o aumento da competitividade está atrelado aos 

programas de educação corporativa como uma força impulsora de desenvolvimento. Por outro 

lado, a ênfase excessiva no desenvolvimento de competências humanas alinhadas às 

competências da organização, pode resultar também em uma formação com forte caráter 

doutrinário que inibe a maneira de pensar dos empregados na empresa. Ora, apresenta-se, 

assim, um anacronismo, uma vez que o modelo gerencia e orienta o comportamento humano 

das pessoas no trabalho em contraste com as idéias anteriormente propostas sobre a 

necessidade de um pensamento mais reflexivo proposto por Morgan (1996). A conjunção 

entre as pessoas, a organização e o aprendizado é o assunto da próxima subseção. 

 

 

2.2.2 Educação corporativa: conceitos e aplicabilidade 

  

A discussão sobre a inter-relação entre aprendizagem e organização não é recente.  Ela 

teve início nos anos 70, na opinião de Vergara (2006), com Argyris.  Na concepção de Fiol e 

Lyles (apud Fleury e Oliveira Jr, 2002, p. 135), “aprendizagem organizacional significa um 

processo de aperfeiçoar as ações pelo melhor conhecimento e compreensão”. A contribuição 

de Senge (1990), fundamentada nas cinco disciplinas6, explica o conceito das organizações 

que aprendem e coloca como pressuposto para a sua concretização o alinhamento do perfil 

gerencial e a socialização do conhecimento e da informação.  

 Para criação desse ambiente, no entanto, é importante a construção de uma cultura 

organizacional que tenha como características imanentes o enfoque analítico, a abordagem 

                                                
6 As cinco disciplinas imprescindíveis para a construção desse modelo de universo organizacional são: domínio 
pessoal, modelo mental, visão compartilhada, trabalho em equipe e pensamento sistêmico (SENGE, 1990). 
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participativa, o conflito construtivo e a aprendizagem através dos erros (SENGE, 1990). São 

princípios que direcionam e norteiam para uma nova ação gerencial ao fazer uma total 

contraposição à ortodoxia dominante.  

 Zarifian (2001, p. 111-112) reafirma a importância das organizações qualificantes ao 

sugerir “uma atenção muito maior deve ser dispensada ao caráter ‘qualificante’, ‘que ensina’, 

da organização”. Para o autor, além de ser necessária “a aquisição de rotinas e hábitos de 

trabalho”, devem as organizações estimular o saber individual para as condições de 

“instabilidade e a capacidade de evolução das situações, que passam a ser percebidas como 

fonte e oportunidade de aprendizagem” . 

A busca por essa organização de aprendizagem, a gestão colaborativa, o saber 

empreender coletivo e o aprender a aprender são fatores determinantes do poder do 

conhecimento como fator transformador de uma sociedade a partir da geração e ampliação das 

competências em todos os níveis hierárquicos. O programa de educação corporativa inclui, 

dessa forma, a educação ao ambiente empresarial com a finalidade de tornar a empresa mais 

competitiva. É, portanto, um sistema de educação estratégica, contínua e permanente que tem 

como objetivo principal “fomentar o desenvolvimento das competências empresariais e 

humanas consideradas críticas para a viabilização da estratégia de negócios” (EBOLI, 2004, 

p. 48).  

 O enorme sucesso que a universidade corporativa7 traz às organizações é justamente 

sua capacidade de estabelecer uma rigorosa sistemática entre as pessoas, a estratégia da 

empresa e a concepção dos programas educacionais. O objetivo das empresas é “coordenar e 

consolidar seus programas de treinamento, desenvolvimento e educação na forma de uma 

consistente arquitetura de aprendizagem” (VERGARA, 2002, p. 85). O desenvolvimento e o 

aprimoramento das competências humanas são resultado e estão alinhados à estratégia 

principal. Por essa razão, comumente pode-se ler em diversos trabalhos sobre o assunto que as 

empresas ao investirem em educação corporativa criam, ao mesmo tempo, uma estrutura 

empresarial competitiva.  

 Assim, é possível inferir que o objetivo global de um programa de educação 

corporativa é formar e desenvolver talentos ao implementar competências para elevar o 

capital intelectual da empresa. A empresa estende o público-alvo, direcionando seus 

programas não apenas para seus empregados, mas para a sociedade, envolvendo, 

                                                
7 Vergara (2002, p. 85) conceitua universidade corporativa como “uma das estratégias organizacionais de 
implantação de um processo contínuo de educação corporativa, visando à promoção da aprendizagem 
organizacional e a gestão do conhecimento”. 
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terceirizados, prestadores de serviço, consumidores e fornecedores (EBOLI, 2004; MEISTER, 

1999).  

 A concepção de Meister (1999, p. 39) está fundamentada em três C´s que sustentam 

toda a implantação do programa: “desenvolver a cidadania corporativa, proporcionar uma 

estrutura contextual para a empresa e criar competências básicas entre os funcionários no 

ambiente de negócios”.  

Eboli (2004, p. 59) estabelece os sete princípios de sucesso para a constituição de um 

sistema de educação corporativa bem-sucedido, conforme expõe a figura 7: 

 

 
                              Figura 7 Os sete princípios de sucesso (EBOLI, 2004). 

 

 Presencia-se um novo enfoque em que o nível de aprendizagem saiu do escopo 

individual e passa a integrar a cultura organizacional e o aprendizado contínuo. A área deixou 

de ser um centro de custos para se tornar um centro de resultados. Os empregados, a partir do 

desenvolvimento de competências individuais, passam a promover a melhoria dos processos, 

gerando para a empresa inovação, maiores benefícios aos clientes e, conseqüentemente, 

aumento nos resultados. Empresas fortes representam um estado nacional capaz de competir 

de forma globalizada. Eis uma nova realidade empresarial que tem como pressuposto a 

geração de competências. 

 Muito embora essa discussão faça-se presente de forma generalizada, vários são os 

países que ainda não se encontram em condições de transformar práticas ultrapassadas em 

realidades de fato vivenciadas pela sociedade, tornando-os capazes de competir globalmente.  

Estudar o caso do Brasil e sua inserção dentro desse contexto será o motivo da próxima seção.  
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2.3 Fundamentos da educação no Brasil 

 

O surgimento do novo modelo organizacional caracterizado pela intensa participação 

do trabalhador, profundas e freqüentes transformações e pela necessidade de respostas cada 

vez mais ágeis para garantir a sobrevivência da empresa, gera um impacto significativo no 

perfil de gestores e empregados. Por outro lado, constata-se que as escolas e as universidades 

não estão formando esse novo tipo de profissional8, apesar do conteúdo da Lei nº 9.394 de 20 

de dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Ela assevera 

que: 
Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 
culturais [...] Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. Art. 3º O ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios [...] III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas [...] 
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

 
 

 A trajetória dos investimentos em educação no Brasil sofreu influências históricas da 

colonização portuguesa (TAFNER, 2006). Tal como Portugal, o Brasil não é um país que 

privilegia a educação como fator preponderante para o crescimento. A proposta de 

planejamento orçamentário para o ano 2008 indicou investimentos para a educação na ordem 

de R$12 bilhões de reais. Quando se tem como referencial comparativo os investimentos em 

programas de assistencialismo que perfizeram o total de R$13 bilhões, percebe-se que o atual 

governo ainda tem como proposta política investir mais em assistencialismo do que em 

educação, o que indica e exige preocupação por parte da  sociedade.  

Nessa mesma linha, Vieira e Vieira (2004, p. 140) argumentam que “a educação é sem 

dúvida o principal instrumento para minimizar as imensas desigualdades sociais, o principal 

agente social para o desenvolvimento humano [...] contudo, o exercício da política pouco tem 

priorizado verdadeiramente a educação”. Não se pode esquecer que a maior desigualdade 

entre as pessoas é a desigualdade cultural porque “não incide no que temos e, sim, no que 

somos” (REBOUL, 1980, p. 148). 

Para melhor esclarecimento sobre a educação no Brasil, é oportuno citar Claúdia 

Costin, ex-ministra da Administração e Reforma do Estado de São Paulo que, ao prefaciar um 

                                                
8 Nas palavras de Tafner (2006, p. 124) “em geral, o trabalhador com escolaridade igual à média do país não tem 
autonomia para buscar informações, para receber instruções mais complexas ou produzir comunicações escritas 
de certa complexidade”. 
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livro sobre educação corporativa, revela os problemas e desafios trazidos pela sociedade do 

conhecimento. No caso do Brasil, a situação é reforçada por algumas dificuldades adicionais: 

“A educação no Brasil apresenta problemas e consolida-se cada vez mais como de baixa 

qualidade e inadequada ao futuro ambiente de atuação profissional dos estudantes” (COSTIN 

apud EBOLI, 2004, p. 19).  

O Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) reforça essa afirmação 

ao mencionar alguns pontos: “apenas 26% dos adultos conseguem ler e entender um livro e 

74% dos adultos tem problemas de leitura” (COSTIN apud EBOLI, 2004, p. 19). Tafner 

(2006, p. 143) constata que “a capacidade de compreensão de leitura dos alunos das nossas 

elites é inferior ao nível obtido pelos alunos de classes mais baixas da Europa” e ainda, em 

termos de matrícula no ensino superior, a taxa bruta do Brasil é uma das mais baixas da 

América do Sul.  

Vieira e Vieira (2004) criticam o sistema educacional brasileiro ao considerarem:  

 
No Brasil, vive-se um ambiente de ensino superior público marcado por uma 
drástica seleção de entrada, que se ajusta dramaticamente à insuficiência de 
investimentos no sistema superior de educação pública [...] se a educação é 
prioridade para se formar um sujeito individual e social de qualidade, tudo o que 
deve ser feito é garantir a todos a mesma oportunidade para que após a qualificação 
pessoal cada um possa, livremente, e de acordo com cada competência, construir 
sua própria diferença (VIEIRA; VIEIRA, p. 177-178). 

 

Observa-se, então, que no contexto social brasileiro, a educação como um pilar para a 

competitividade, nem sempre é possível pelas idiossincrasias da cultura nacional. Tafner 

(2006, p. 125) considera que “o baixo nível educacional de nossa força de trabalho é um dos 

fatores limitativos do crescimento” e, claro, tal fato traduz um impacto considerável na 

produtividade das empresas e na economia do país.  

 Parece inquestionável a relevância e a profundidade existente nas propostas sobre 

educação corporativa que estão sendo apresentadas. A empresa, ao assumir esse “papel de 

educadora”, supostamente, contribui para o desenvolvimento social do país. Para Eboli (2004, 

p. 63) existe “um ideal a ser perseguido: formular e viabilizar práticas educacionais adequadas 

e modernas com o objetivo de educar a força de trabalho e assim aumentar a capacidade de 

competição na esfera internacional”.  Sob essa perspectiva, a educação nas empresas passa a 

ocupar um espaço central e torna-se, então, um imperativo econômico para a nação. 

 A complexidade desse cenário e seus múltiplos recortes econômicos, políticos e 

sociais, impedem a unilateralidade da afirmação pela quantidade de questionamentos que se 

fazem presentes. O primeiro deles, sem dúvida, perpassa a função da universidade tradicional 
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na formação dos indivíduos. A educação serve para que as pessoas estejam aptas a produzir 

melhor sua existência. As dificuldades encontradas como, por exemplo, a formação básica 

insuficiente e o baixo acesso ao ensino de nível superior não podem justificar saídas que não 

emergem do seu enfoque tradicional. Trabalhar com educação é construir e reconstruir o 

conhecimento por meio da compreensão e da análise. É o repensar avaliar, permanentemente, 

uma situação para encontrar respostas.  

Estariam as propostas de universidade corporativa consonantes com essa função? Os 

trabalhos de Brandão (2004) e Vergara (2000) apontam as diferenças de contexto entre as 

ênfases dos programas de educação tradicional e educação corporativa. Para Vergara (ibidem, 

p. 186), a universidade tradicional “em tese, é o locus privilegiado para reflexão, o 

questionamento do porquê, e do para quê num sentido político e social, e para a crítica: até do 

próprio ambiente de negócios e sua gênese capitalista”. É papel da universidade garantir o 

“pluralismo ideológico e a liberdade de pensamento” (VERGARA; BRAUER; GOMES, 

2005, p. 172). De forma oposta, na universidade corporativa, os conceitos são formatados 

para subsidiar a sustentabilidade das organizações e a concepção dos programas educacionais 

deve promover resultados para a empresa. Araújo (apud BRANDÃO, 2004, p. 3) aponta de 

maneira crítica “para a tendência de a formação profissional centrar-se apenas naquilo que é 

útil ao sistema produtivo”. A perspectiva unilateral do ensino profissionalizante enseja o 

predomínio da disseminação de informação ou do “reprodutivismo” sem preocupação com a 

formação crítica. Se o programa manipula a visão de educação por meio de temáticas 

doutrinárias; ele conquista uma forma pacificadora de diálogo entre a empresa e os 

empregados. Nas palavras de Reboul (1980, p. 163) “educamos para produzir, não para 

viver”. 

 Freire (2005) defende que a educação não é prescrição de normas e conceitos, mas o 

pensar e problematizar o mundo dentro de um determinado contexto por meio da 

conscientização. O método do autor perpassa, primeiramente, a compreensão do mundo pelo 

próprio educando. Essa visão contrapõe o enfoque dos programas de educação corporativa em 

que os empregados são passivos agentes do conhecimento, depositários de uma educação 

empresarial que instrumentaliza e condiciona comportamentos de acordo com os interesses da 

organização. A educação, por outro lado, tem que estar vinculada a uma prática que tem como 

pressuposto a reflexão crítica e a possibilidade do educando atuar como sujeito cognoscente 

no processo de construção do aprendizado.  

 É extremamente oportuno mencionar que, apesar do foco e a ênfase estarem 

diretamente relacionados com os negócios da empresa, tais programas elevam a expertise dos 
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profissionais e promovem oportunidades de crescimento e ascensão interna. Existe um 

paralelismo entre aumento da escolaridade, formação profissional e progresso individual. O 

desenvolvimento de novas tecnologias de produção, o surgimento da microeletrônica e as 

transformações em busca de novos modelos de gestão alteram o nível de exigência dos 

profissionais, daí que, sem qualificação, o empregado não consegue se estabelecer nas novas 

relações de trabalho que se impõem. Se as exigências, em termos de qualificação, excluem um 

grande número de empregados, seus reflexos modificam também comportamentos da 

sociedade: sem qualificação adequada, o profissional passa a entrar no conjunto daqueles que 

compõem os desempregados, aumentando assim, ainda mais, as desigualdades sociais 

(VIEIRA; VIEIRA, 2004).  

 Além disso, as empresas, muitas vezes, reclamam que as universidades tradicionais 

não respondem com rapidez e precisão às demandas do mercado, daí sua preocupação em 

disponibilizar para seus funcionários programas educacionais que possam estar ao encontro de 

suas necessidades (BRANDÃO, 2004; EBOLI, 2004; MEISTER, 1999; VERGARA 2000;). 

Essa seria uma tese que colabora com as propostas de maiores igualdades de disputa entre os 

profissionais por uma melhor oportunidade e aumentam a sua empregabilidade interna e 

externa.  

A qualificação do profissional, sem dúvida, tem importância fundamental no 

crescimento do país: pessoas mais qualificadas estão sujeitas a maiores níveis de 

empregabilidade. Em um círculo vicioso, emprego gera renda, que dá oportunidades a 

maiores condições de consumo, situação indissociável ao fortalecimento e desenvolvimento 

das empresas que acaba por gerar para o país, aumento no pagamento de tributos e uma maior 

qualidade de vida à sociedade.  

 A inobservância de alguns fatores, todavia, oculta antíteses que trazem novas 

interpretações e a questão que deve ser refletida, portanto, é a aplicabilidade desses conceitos 

na prática e no dia-a-dia organizacional. Freitas (2000, p. 10) adverte a sociedade sobre o 

papel das empresas em se ocupar “do que garante o emprego, a competitividade dos mercados 

e a potência da nação nesse mundo globalizado”. A autora faz um contraponto e considera 

que tal prática esconde a razão secundária que pressupõe a constituição de um “sistema moral 

que engloba toda a conduta do indivíduo”.  

 Se, de um lado, considera-se o papel da empresa como atuante no processo de 

qualificação dos empregados, de outro, assume-se a coexistência de um sistema de educação 

doutrinária com interesses eminentemente econômicos justificados na lucratividade como 

objetivo final. À população desqualificada apenas resta se sujeitar ao sistema produzido pelas 



 56 

grandes organizações e suas práticas de educação corporativa. Em uma construção dialética, 

as empresas convivem, portanto, com uma dupla realidade: elas garantem ao empregado 

maiores chances de competir no mercado de trabalho e, em desacordo, acabam por construir 

uma realidade que, cada vez mais, aliena esse mesmo empregado no mundo do sistema. 

O que existe é uma onipresente dicotomia entre valores e fatos, no sentido de que, 

aquilo que se prega em termos de ideologia não está totalmente refletido nas práticas sociais. 

Deve-se, assim, assegurar a compreensão de forças opostas que, muito embora pareçam estar 

em desacordo, atuam de forma coexistente e indissociável. A formação doutrinária presente 

nas organizações modernas é objeto de reflexão da próxima seção.  

 

 

2.4 A formação doutrinária nas organizações 

 

 Não se pode discutir doutrinação sem antes perceber que ela se encontra presente no  

cotidiano das pessoas. Na definição de Robert (apud REBOUL, 1980, p. 3), doutrinar é “dar 

lição a (alguém) a fim de ganhá-lo para uma doutrina, para um ponto de vista”. O aspecto 

doutrinário, todavia, e o que de fato se caracteriza como doutrinação, tem definições distintas 

na literatura.  

Sob a ótica da escola francesa, aqui representada pela obra de Reboul (1980), existe 

uma aplicação social do ensino que requer a criação do juízo de valor pelo próprio educando. 

Toda a participação nesse processo de educação tem de ser realizado de forma consciente; o 

aluno deve ser o próprio fim da educação. Para o autor, existe uma conjunção de fatores que 

acabam influenciados pela doutrinação: intenção, doutrina e método, muito embora não 

possam ser utilizados de forma singular, nem interligados para defini-la. Quando se dipõe a 

ensinar uma doutrina como verdadeira e legítima, o problema não está na doutrina nem no 

método utilizado para explaná-la, mas no enfoque singular e único que se dá se ao conteúdo 

do ensino, no caso, “a doutrina”, ensejando-lhe ideologias que reforçam o caráter da alienação 

ao receptor do conhecimento, muitas vezes sem ter a menor intenção de fazê-lo, daí que não 

podemos caracterizar a doutrinação apenas pela convergência desses fatores.   

O que levará, portanto, ao verdadeiro critério da doutrinação é a finalidade da 

educação. Quando um aluno é tratado como simples meio, acaba-se por determinar a 

formação doutrinária ao dar-lhe razões unilaterais para aderir a um determinado sistema ou a 

uma verdade indelével. A doutrinação vai além do simples adestramento, uma vez que 
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concerne ao aspecto intelectual do crer, acreditar em algo como verdadeiro, mesmo que por 

meio da imposição, daí que perpassa a crença da pessoa de forma inabalável.  

O interessante ainda, na teoria de Reboul (1980), é a presença da cumplicidade. A 

conivência humana com essa situação acaba por gerar ainda mais poder à formação 

doutrinária. O homem não tem o costume de pensar pela sua própria razão. Mesmo que as 

pessoas possam agir sob a sua razão, preferem aceitar conceitos já desenvolvidos e 

reconhecidos por outrem, o que enseja, como critica Kant, a menoridade culposa. Na obra 

kantiana indicada pelo teórico francês, tal conceito assevera a culpabilidade das pessoas nesse 

processo de subserviência à razão alheia. E se essa dissertação defende como antítese, a 

formação doutrinária nas organizações, entende-se que tal situação requer o consentimento do 

empregado, que sem utilizar-se de sua própria inteligência, exime-se da responsabilidade e 

reafirma a educação como mera transmissão de saberes, o que acontece, muitas vezes, quando 

o condutor do processo já foi anteriormente doutrinado, como exemplifica Reboul (1980, p. 

65) “a sentinela que transmite a senha não tem de compreendê-la para reproduzi-la”. O 

empregado passa então da condição de sujeito do processo cognoscente para a sujeição à 

alienação imposta pela empresa, que trabalha para consolidação dessas ideologias por meio do 

sectarismo e conformismo subjacente a esses programas.  

Em desacordo com a teoria de Reboul (1980), apresenta-se a obra de Snook (1974). O 

autor afirma que apenas o conteúdo ou o método não apresentam características 

suficientemente fortes para caracterizar doutrinação. Existe uma idéia de indissociabilidade 

entre método e conteúdo, que apesar de importante, ainda assim não é completamente 

aceitável. Na primeira parte de sua obra, ele explica que não necessariamente técnicas ou 

métodos não racionais são utilizados para doutrinar. Ora, se o ato de doutrinar é caracterizado 

pela transmissão e aceitação universal de crenças, deve-se ter em mente a necessidade de 

compreensão da outra parte, daí que muitos doutrinadores utilizam da razão para impor suas 

crenças.  

Apoiado pelo progressista Kilpatrick, ele defende que o critério da intenção está 

conceitualmente relacionado com a doutrinação, muito embora faça considerações sobre a 

intenção: “ao falarmos de ‘intenções’ teremos de evitar qualquer sugestão de que elas são 

‘entidades’ totalmente misteriosas sobre as quais nada de importante possa ser dito, exceto 

pela pessoa que as tem” (SNOOK, 1974, p. 49). A dimensão moral do ato e suas 

conseqüências, mesmo que não desejadas, é que deverão ser analisadas para que se possa 

utilizar de forma adequada o caráter da intencionalidade. Em suas conclusões, ele defende que 

todo o ensino que se caracteriza por doutrinário tem em sua natureza um grau de controle e 
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autoridade entre as partes, envolve longo prazo e que, apesar de conteúdo e método serem 

importantes, é o critério da intenção que realmente corrobora para que se justifique a 

utilização do termo doutrinação. Essa idéia  de que o único critério apropriado para validar o 

uso do termo doutrinação é a intenção de transmitir crenças vem sendo fortemente rebatida 

pela escola francesa mencionada anteriormente.  

A importância em compreender a diferença entre educação e doutrinação é 

fundamental para que se possa avaliar o comportamento das organizações e suas práticas de 

educação corporativa. Nota-se o surgimento de vasta produção bibliográfica na área sobre 

esses programas como fator determinante para o crescimento social do país. Um dos 

pressupostos inerentes ao aprendizado organizacional é o alto nível de formação do 

trabalhador como base de sustentação e recriação das empresas. O Brasil, pelas características 

culturais vigentes, não apresenta um sistema de educação formal que promova este novo 

perfil profissional.  

 Apesar de a empresa assumir esse papel, Gadotti (1997) alerta que “o traço mais 

original deste século, na educação, é o deslocamento da formação puramente individual do 

homem para o social, o político, o ideológico”. Em muitos casos, adverte-se para a utilização 

de programas educacionais de maneira demasiadamente distorcida e empregada como mais 

um instrumento de doutrinação do ser humano. Nesses arquétipos organizacionais, o 

funcionalismo pode ser interpretado como empecilho para aplicação da ação subjetiva 

racional. 

 Ao invés de se obter avanço com a utilização de outros modelos, limita-se a 

desenvolver novas estratégias de controle “mascaradas” na participação das pessoas e no 

aumento do seu comprometimento. Fleury comenta a existência de outras formas de controle 

ao criticar a mudança de “[...] esquemas tayloristas de ‘controle direto e coercitivo’ sobre a 

força de trabalho a esquemas mais participativos com o uso de ‘controles mais sofisticados’” 

(FLEURY, 1989, p. 116).    

 Novamente o pragmatismo da área supera a busca de uma maior participação das 

pessoas de forma reflexiva no momento em que os avanços são utilizados como forma de 

instrumentalização das relações. Na verdade, o que seria uma mudança e revisão de 

paradigmas ainda pode ser de fato constatado como elaboração de modelos mais 

funcionalistas de práticas administrativas. Tanure (2005, p. 32)  esclarece: “verificamos que o 

exercício de poder assumiu formas mais sutis. Em empresas com práticas sofisticadas de 

gestão e uma articulação mais complexa do discurso, as práticas autoritárias de uso de poder 

são minimizadas ou encobertas”. 
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 A sociedade moderna é o resultado dessa perspectiva utilitarista constituída sob as 

sólidas bases da racionalidade instrumental. Nesse sentido, uma observação mais detalhada 

mostra que quanto maior a necessidade de elevação dos índices de produtividade em face de 

melhores resultados, mais as organizações apresentam práticas baseadas no aumento de 

eficácia e no movimento intenso por efeitos satisfatórios e surpreendentes. A legitimação da 

performance é sustentada pelo caráter objetivo da racionalidade instrumental na qual o 

verdadeiro sentido de um sistema é a utilização de meios para o alcance de determinados fins.  

A predominância do paradigma funcionalista é evidentemente marcada pelo 

positivismo e determinismo desses modelos, sem que a subjetividade do ser humano possa ser 

mais bem aproveitada, conforme ainda sugere Bell (apud COOPER; BURREL, 2006). Em 

suas palavras: 

 
O progresso social é motivado pela busca humana de uma língua e de uma unidade 
de conhecimento comuns, progresso esse motivado por um conjunto de primeiros 
princípios que seriam epistemologicamente subjacente aos modos de experiência e 
às categorias da razão, dando, portanto, forma a um conjunto de verdades 
invariáveis (BELL apud COOPER; BURREL, 2006, p. 95).  
 

 Essa verdade ou sentença não pressupõe, entretanto, pessoas com capacidade de 

pensar, decidir e executar simultaneamente. O que faz o trabalho ser exclusivo ao homem é 

justamente essa condição de consciência que deve originar-se da sua formação educacional. 

Proudhon (apud Gurvitch, 1982, p. 146) considera que “o trabalho, análogo à atividade 

criadora, é o triunfo da liberdade”. Delors (2004) apresenta em seu relatório para a Unesco 

sobre educação, quatro pilares básicos; um deles remete à questão do aprender a ser. Para o 

autor, “todo o ser humano deve ser preparado [...] para elaborar pensamentos autônomos e 

críticos e para formular os seus próprios juízos de valor, de modo a poder decidir, por si 

mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias da vida” (DELORS, 2004, p. 99). A partir do 

momento em que isso lhe é negado, a sujeição à alienação volta a existir, de uma nova forma, 

mas volta a existir. Ao contrário, “o conhecimento tem de ser ferramenta de liberdade 

coletiva” (CORTELLA; LA TAILLE, p. 110)  

 Na verdade, como narra a crítica de Lyotard (apud COOPER; BURREL, 2006, p. 91): 

“os procedimentos administrativos devem fazer os indivíduos ‘quererem’ o que o sistema 

precisa, de forma a desempenhar bem”.  O resultado é que o homem passa a interpretar as 

situações a partir daquilo que lhe é revelado. Na concepção funcional de educação, a máxima 

é a eficiência, centrada na instrumentalização do trabalhador para aumentar a sustentabilidade 

da empresa.  
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 A transmissão dos valores culturais da empresa influencia o comportamento das 

pessoas e encoraja o sentimento de cooperação. Seus valores individuais ficam, dessa forma, 

minimizados se comparados aos objetivos da empresa. Para Thiery-Cherques (2004, p. 26) 

“não se trata de bajulação ou covardia, mas de convencimento, comprometimento”. Na visão 

que foca a formação de competências em uma lógica baseada nos valores, Tanure et al (2007, 

p. 149) apresentam como vantagens a esse sistema a sua “grande força motivadora. Pode 

fornecer estabilidade estratégica por muito tempo, principalmente em ambientes de 

crescimento rápido”. São situações que consolidam o que se espera no desenvolvimento de 

atitudes - o querer fazer, que está dentro do significado de competência. Vergara (1989, p. 13) 

reafirma o caráter preponderante da racionalidade instrumental ao dizer que esse tipo de ação 

racional “tende, em nossa sociedade contemporânea, a abranger todos os aspectos da vida 

humana, e ao homem pouco resta senão desistir de sua própria interpretação dos eventos, em 

favor daquilo que os outros lhe dão”. 

 Pagès et al (2006, p. 75) corroboram com a visão da formação doutrinária e sustentam 

que a empresa “não se contenta em ocultar os mecanismos de dominação que a fundamentam, 

mas propõe um sistema de crenças e valores, uma moral de ação, apropriados para conduzir 

os empregados à adesão”.  O fornecimento dos princípios gerais e a prática efetiva desses 

princípios pela própria organização orientam e direcionam o comportamento dos empregados. 

A linguagem assume um papel extremamente importante, tanto nos encontros entre os 

empregados para disseminação de práticas de sucesso quanto nas políticas de formação de 

pessoas e na instauração dos manuais e das regras.   

 Vasconcelos (2008, p. 5) apresenta “os efeitos da excessiva separação entre os valores 

professados e a prática organizacional”. O trabalho da autora explica a importância do 

constitucionalismo organizacional. Quando os valores são defendidos e não aplicáveis ao 

universo vivenciado além de um certo nível, prejudica-se a percepção dos empregados em 

relação a imagem organizacional, pelas “expectativas não realizadas” (ibidem).  

 Ainda sobre essa questão, destaca-se a pesquisa de Carvalho e Alcadipani (2004, p. 

12). Os autores afirmam que “as empresas [...] buscam docilizar o corpo e a individualidade 

de seus membros para poder ‘corrigi-los’ e extrair deles o máximo possível”. Essa condição 

está embasada nos discursos de Foucault (1987, p. 118): “é dócil um corpo que pode ser 

submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” que envolvem 

as instituições disciplinares.  
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 A partir do momento em que a empresa sustenta “verdades”9, essas “verdades”  

constituídas passam a fazer parte dos comportamentos dos gerentes, que multiplicam esse 

comportamento por toda a organização (CARVALHO; ALCADIPANI, 2004). Elas podem 

ser denominadas de códigos coletivamente aceitos para a organização da vida na empresa, 

elas não estão aparentes, fazem parte da retórica do discurso organizacional. É uma visão 

utilitarista do homem no trabalho, agora disfarçada de novas práticas que subjugam sua 

capacidade de pensar e refletir socialmente.  

 Na acepção de Freitas (2000, p. 9), “as organizações lêem o que se passa no seu 

ambiente e reelaboram respostas que possam ser direcionadas aos seus objetivos”. A 

construção do que é válido e aceito é constantemente difundida nos programas de educação e 

o que ainda colabora é o fato de que os empregados vislumbram nas organizações 

oportunidades para se desenvolver intelectualmente. Mais uma vez, percebe-se que as forças 

contrárias de tese e antítese, estabelecidas para a pesquisa, se interpenetram na compreensão 

da realidade.  

 Aos empregados cabe lutar pela sua preservação dentro da empresa e aquilo que os 

leva a aceitar esse processo doutrinário sem buscar um questionamento mais amplo às práticas 

que lhe são impostas pela MARCA S/A é o vínculo que eles fazem entre auto-conservação e 

adaptação. Sua condenação ao sistema organizacional estabelecido pode ser explicado por 

Adorno e Horkheimer (1985, p. 48): “a maquinaria mutila os homens mesmo quando os 

alimenta”. E, assim, constrói-se uma sociedade cultural que abdica de exercer o pensamento 

em sua forma mais ampla porque ao negligenciar esse pensamento, recebe desse ato, sua 

condição de sobrevivência na indústria cultural existente.  

 A obra de Adorno e Horkheimer (1985), considerada um dos maiores clássicos da 

filosofia dialética, representa a gênesis do pensamento frankfurteano ao criticar o 

operacionalismo excessivo produzido pela ciência moderna por meio da teoria funcionalista. 

Os autores opõem-se ao positivismo e a existência de uma razão unilateral que aparece em 

conformidade com o sistema vigente na produção de conhecimentos excessivamente 

pragmáticos e sem criticidade que perdem, dessa forma, sua condição de verdade absoluta. 

Eles consideram como supérfluas as funções do ensino quando ele ainda tem como base, na 

maior parte das escolas, a opção pela autodestruição do pensamento inerente à razão humana. 

Em sua opinião, muito daquilo que se produz em termos de conhecimento serve para dominar 

                                                
9 “Em latim, veritas vem do verbo vereor: temer, respeitar, venerar [...] o sagrado que reverenciamos, a lei que 
cumpre respeitar [...] em inglês, truth vem do verbo to trust: ter confiança. A verdade é a palavra na qual 
podemos nos fiar, o homem no qual podemos confiar” (REBOUL, 1980, p. 71) 
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as formas da natureza quando, ao contrario, deveria existir para libertar o pensamento das 

pessoas e conduzi-las no caminho do pensamento.   

 Sabe-se que o poder para agir e tomar posição diante de uma determinada realidade 

provém da educação. E essa educação não deve conhecer barreiras e nem estar vinculada à 

determinadas doutrinas uma vez que elas fragmentam o processo educacional em sua 

plenitude. O pensamento livre deve ser resultante da reflexão no momento em que cada 

pessoa desenvolve o aprofundamento crítico necessário para que se possa discutir os 

problemas decorrentes da modernidade.  

 Existe uma idéia entre vertentes da academia de que a produção de conhecimento deve 

servir para atender o lado pragmático da utilidade funcional. No entanto, esse pragmatismo 

exacerbado, que propõe ciência como resposta e prática útil ao desenvolvimento das 

organizações, nem sempre atuará na busca pelo esclarecimento, o que resulta no 

“obscurantismo moderno” provocado pelo funcionalismo.  

 A principal crítica de Adorno e Horkheimer (1985) considera que a lógica formal 

propõe a calculabilidade do mundo por meio da unificação de idéias sustentadas apenas pela 

sua utilidade. Ao se excluir a crítica e o outro lado da contradição, o conhecimento limita-se 

às propostas mediatas do ensino e não em desenvolver o saber que liberta qualquer indivíduo 

da escravidão subserviente ao pensamento pragmático e funcional das organizações. Tais 

práticas levam ao abandono da razão e produzem os comportamentos em série dentro do 

perspectivismo condenado por Ramos (1981).  

 Por outro lado, um dos verdadeiros objetivos da educação deve ser a capacidade de 

provocar o pensamento, idealizada por Kant (apud ADORNO e HORKHEIMER, 1985) 

quando o autor defende que o limite do pensar é infinito e a razão humana deve ampliar-se na 

procura por novos saberes uma vez que o filósofo sugere como atitude própria do homem 

ousar na busca pelo saber, fato que não ocorre nos programas de educação corporativa. 

 O que se visualiza, muitas vezes, é a formação das pessoas a partir da transformação 

de sua individualidade para se adequar ao modelo proposto pela empresa e assim, o 

desenvolvimento de condutas mecanomórficas nos empregados ao contrário do  

estabelecimento de competências reflexivas, condição precípua ao questionamento. A 

educação para o desenvolvimento desse tipo de competência faz parte de uma leitura livre e 

crítica no processo de formação da pessoa, um sentido valorativo em sua capacidade de ir 

além, como defende Freitas (2000, p. 14): “a homogeneização em nada favorece os ganhos 

que o aprendizado e a diferença garantem”.   
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 Ramos (1981) diferencia o comportamento da ação e explica o perspectivismo quando 

se procura entender uma sociedade por meio de um sistemas de regras que levam à  

construção de comportamentos pré-definidos ao obedecer conveniências exteriores. Cada ser 

humano deveria ser capaz de agir racionalmente compreendendo de maneira consciente quais 

os fins que sua ação traz embutida; em contraposição, a vigilância e o controle das idéias não 

permite tal posicionamento. Parte-se de um sistema baseado no controle aparente, formal e 

hierárquico para um sistema pautado pela formação doutrinária.  

 É necessária, portanto, a adoção de uma postura mais cética por parte do universo de 

pesquisadores e um urgente questionamento entre o referencial teórico proposto e a realidade 

das organizações. Em hipótese alguma, recomenda-se que a teoria seja colocada a serviço da 

prática, mas sim que as reflexões proeminentes sejam cuidadosas ao afirmar a existência de 

condições que não se enquadram totalmente aos fatos reais. Como propõe Kopnin (1978, p. 

84) “teria o pensamento caído em ilusão, movimentando-se no campo de concepções 

subjetivas, divorciadas das propriedades e leis cognoscíveis inerentes ao mundo objetivo? É 

impossível responder essa pergunta se ignorarmos o papel da prática da demonstração da 

verdade”. 

 Vieira e Caldas (2006, p. 67) defendem que a boa crítica  deve “partir do instante em 

que se começa a estabelecer um diálogo respeitoso entre as partes e a construir um tipo de 

conhecimento mais apropriado às nossas raízes históricas e culturais”. A tendência geral das  

organizações, segundo Fleury (1993), ainda é a preservação da cultura ou manutenção do 

status quo. Privilegia-se normatizações e alta performance em detrimento de propostas 

marcadamente transformadoras voltadas para o desenvolvimento social do país. Existe uma 

procura por ferramentas que condensem todo um corpo complexo de idéias (FLEURY, 1993). 

O ensino no Brasil, em sua maioria, não valoriza a reflexão. Como resultado, os alunos 

chegam às organizações dominados por um conjunto de modelos e fórmulas prontas que nem 

sempre se enquadram às realidades sociais vivenciadas no país. Não cobra-se dos alunos e 

nem se ensina a comparar pressupostos entre as teorias apresentadas, tornando-os meros 

reprodutores de teorias típicas das principais escolas administrativas ocidentais.   

 Além disso, os gestores nacionais são altamente centralizadores, condição 

diametralmente oposta à implantação de uma abordagem mais reflexiva. De acordo com 

Tanure (2005, p. 35): “o fundo cultural de forte concentração de poder no topo continua 

dominando”. Ora, se o propósito contributivo é a intensa participação entre gestores e 

funcionários em um processo democrático de participação e intersubjetividade entre as partes 
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envolvidas, é particularmente difícil acreditar que, com essas peculiaridades, as empresas 

brasileiras estejam efetivamente prontas para um novo discurso.  

 Não se pode desqualificar nem desmerecer o papel da empresa, mas perceber apenas a 

razão imediata de tais propostas é enfraquecer o conhecimento científico em sua totalidade. 

Nas palavras de Vieira e Vieira (2004, p. 117) “não serão naturalmente os investidores 

externos que irão modificar o cenário da educação e do desenvolvimento”.  

 Ocorre que os investidores começam a perceber que direcionar ações que favoreçam à 

maximização do capital intelectual das organizações traz enormes benefícios: equilíbrio de 

interesses, profissionais mais comprometidos com os objetivos organizacionais, maiores 

rentabilidades e aumento no retorno para o acionista. Sem contar, ainda, as exigências em 

termos de certificação impostas às empresas que possuem capital em bolsas internacionais, 

como é o caso da empresa investigada. Adotar a educação corporativa passa a ser uma ordem 

em busca do estado da arte em gestão.   

 

  

2.6 A empresa Marca S/A: contextualização da pesquisa: 

 

 Discute-se, aqui, a contribuição dos programas de educação corporativa no processo 

de geração de oportunidades de crescimento profissional e formação doutrinária entre os 

empregados por meio de um estudo de caso circunscrito à empresa MARCA S/A, unidade de 

análise para a construção do desenvolvimento relacionado à pesquisa de campo. 

 Nos últimos anos, as instituições privadas de uma maneira geral, em particular a 

empresa MARCA S/A, foram obrigadas a alterar sua postura em relação aos clientes, 

fornecedores, terceirizados, empregados e, sobretudo, à sociedade. Vários foram os 

imperativos que revolucionaram essa ligação da empresa com seus stakeholders. À sociedade 

é devida a prestação de contas em dois sentidos: primeiro, tendo a empresa como 

mantenedora de programas de responsabilidade social que procuram reduzir as carências e 

desigualdades existentes no país. Segundo, como sendo a responsável pela utilização de 

recursos naturais de forma ordenada sem a degradação do meio-ambiente por meio de uma 

tecnologia que controle e minimize os efeitos do seu processo industrial. Aos clientes, 

entregar produtos que apresentem o mais alto nível de qualidade com todos os atributos 

exigidos. Aos fornecedores e terceirizados, o estabelecimento de políticas que possam 

assegurar maior eficácia operacional. E, quanto aos empregados, a criação de uma política de 
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gestão de pessoas que prometa, como resultado, o controle das tensões e controvérsias 

decorrentes da relação de trabalho entre acionistas e empregados.   

 A moderna gestão privada pressupõe atenção aos empregados na condição de usuários 

dos seus recursos físicos e financeiros, destinatários de parte de seus resultados, e 

principalmente à função social da empresa na ação pelo bem-estar comum e necessário. 

 A empresa MARCA S/A é uma companhia brasileira, de capital fechado, instalada em 

1985, no estado do Pará. Ela é o resultado de uma associação entre a Vale e um consórcio de 

17 empresas japonesas. Em seu site, são divulgadas as seguintes características institucionais: 

 
É reconhecida internacionalmente pela qualidade do produto que fornece aos 
clientes, por sua capacidade de superar desafios e de atender aos requisitos de todas 
as partes interessadas. Um sistema integrado de gestão norteia todo o trabalho na 
busca pela excelência empresarial, sendo amparado por um conjunto de valores e 
diretrizes organizacionais, que enfatizam de maneira consistente o compromisso 
com todas as partes interessadas e com a cultura da excelência, necessária em 
organizações que buscam ser de classe mundial.  

 

 No total, são 1.357 empregados, 86% originários da região norte. A Divisão de 

Qualidade e Gestão de Pessoas está subordinada, na estrutura organizacional, à área 

administrativa que, por sua vez, recebe orientações da Diretoria Geral.  

 A empresa adota o Balanced Scorecard (KAPLAN; NORTON, 1997), ferramenta que 

auxilia no planejamento e controle das atividades das equipes e sua orientação estratégica por 

meio do delineamento de objetivos estratégicos distribuídos em quatro perspectivas. O que 

garante a tradução da estratégia em termos operacionais é o desenvolvimento de projetos e 

planos de ação que são desdobrados a partir daquilo que foi definido como objetivos 

estratégicos. Cada projeto e, em conseqüência, seus planos de ação, devem atingir metas que 

são monitoradas pelos indicadores de performance. Em documentos divulgados pela empresa, 

apresenta-se o modelo do seu planejamento estratégico: 

 
Como forma de direcionar e fortalecer o desempenho organizacional e sua posição 
competitiva, a MARCA realiza anualmente o seu Planejamento Estratégico, com a 
participação de todas as lideranças da empresa (alta direção, gerentes e pessoas-
chave das diversas áreas, inclusive as de apoio), tendo o cuidado de considerar as 
necessidades e expectativas das partes interessadas. No processo de Planejamento 
Estratégico são definidos os objetivos estratégicos, as diretrizes anuais, os planos 
de ação e os indicadores de gestão, que são acompanhados pelo Balanced 
ScoreCard (BSC). Todo esse instrumental organizacional está alinhado à visão da 
companhia, de “ser até 2010 a melhor empresa do mercado mundial de alumínio”. 
Os objetivos estratégicos e as diretrizes anuais, assim como os planos de ação e 
indicadores de gestão, são acompanhados e monitorados pela diretoria e corpo 
gerencial por meio de aplicativos específicos (Siga e Hyperion/BSC). 
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 Em 2006, 2007 e 2008, a companhia recebeu diversas premiações, entre elas, o 

reconhecimento como uma das 10 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, na pesquisa 

realizada pelas revistas Exame e Você S/A. Além disso, foi qualificada como uma das 

Melhores na área de Gestão de Pessoas de todo o Brasil, em pesquisa do Jornal Valor 

Econômico. E ainda, eleita vencedora do Prêmio Nacional da Qualidade, de acordo com 

informações obtidas no site da Fundação Nacional da Qualidade, organização gestora do 

prêmio. 

 Para 2007, as metas relacionadas à área de desenvolvimento de pessoas eram: 

 atender 28% dos gaps da grade de conhecimento; 

 aumentar para 85% o atendimento do Plano de Educação; 

 qualificar 40% das necessidades identificadas do Plano de Sucessão; 

 implementar no mínimo 40 trabalhos de melhorias. 

 

 A empresa possui um sistema integrado de Gestão por Competências que tem como 

objetivos desenvolver a criatividade e a motivação nas equipes de trabalho e estabelece:  

 Características comportamentais (classificadas por eixos profissionais), necessárias 

para o bom desempenho individual e em equipe e para um bom ambiente de trabalho.  

 Características técnicas, necessárias para realizar o trabalho: conhecimentos e 

habilidades.   

 

 Em consonância com os interesses da pesquisa cientifica, a utilização da empresa 

MARCA S/A como locus deve-se à implantação de suas políticas e práticas na área de 

educação, treinamento e desenvolvimento de pessoas. A escolha definitiva aconteceu 

justamente pelo discurso organizacional que assevera: “Crescer dentro da MARCA S/A é um 

verbo possível de conjugar. A empresa se preocupa em oferecer todas as condições para o 

pleno desenvolvimento dos empregados, potencializando competências e talentos. Tudo de 

acordo com as estratégias da organização”.  E, portanto, a tese principal que acompanha todos 

os programas de educação corporativa das empresas modernas. Não podemos deixar de 

observar, por outro lado, que tal “plenitude” deve estar alinhada à estratégia, fato que não  

caracteriza, então, pleno desenvolvimento, uma vez que as discussões anteriores denotam um 

significado diferente para a educação. 
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Resumo do Capítulo:  

 

 Nesse capítulo fez-se uma exposição do referencial teórico que balizou a realização da 

pesquisa científica. A parte inicial do capítulo tratou dos aspectos relacionados à evolução da 

área de desenvolvimento de pessoas. Dentro de uma linha do tempo, apresentaram-se as 

teorias organizacionais e sua contribuição ao processo de inter-relação entre organização e 

aprendizagem.    

Em seguida, foram considerados os pressupostos teóricos que envolvem os programas 

de educação corporativa, a interligação entre pessoas, estratégia e performance como pilar de 

sustentação desses programas e apresentadas ferramentas para a construção de universos 

organizacionais efetivamente propícios à sua realização. Os conceitos e aplicabilidade dos 

programas de educação corporativa foram discutidos tendo como eixo central as idéias 

defendidas por  Meister (1999) e Eboli (2004). Em tese, a empresa, ao adotar universidades 

corporativas em seu modelo, torna-se mais competitiva e aumenta a empregabilidade dos seus 

membros.  

 Como está pesquisa está circunscrita a uma estudo de caso em uma empresa nacional, 

propõe-se uma análise sobre os fundamentos da educação no Brasil, sua real situação, os 

investimentos propostos pelo governo no último ano e as idiossincrasias da cultura brasileira 

que acabam por refletir na formação do corpo discente no país.  

 Posteriormente, expuseram-se as discussões sobre doutrinação e o que de fato 

caracteriza o processos doutrinário sob o enfoque de duas escolas de pensamento. Sob a 

perspectiva da escola francesa, a obra de Olivier Reboul (1980) foi a referência utilizada para 

a construção da análise. Com o intuito de apresentar um contraponto a essa teoria, considerou-

se o representante da escola anglo-saxonica: Ivan Snook (1974).  

Buscou-se entender de que forma é possível alavancar o processo criativo - 

competência essencial para a sustentabilidade das organizações contemporâneas - se, em 

alguns momentos, o processo de educação dentro das organizações foge de seu escopo 

tradicional, expressando-se de forma doutrinária pelo uso do discurso e da linguagem, ritos e 

crenças inibindo, assim, a competência crítica e reflexiva, de natureza imanente à criatividade. 

Como bem acentua Berger e Luckmann (apud VASCONCELLOS, 2008, p. 1-2): “como os 

atores sociais podem mudar as instituições se as suas ações, intenções e a sua racionalidade 

são condicionados pela instituição que eles querem transformar?”.  Parte-se, portanto, de uma 

condição hegemônica, sustentada pela tese inicial, para uma antítese representada pelo 

desenvolvimento de competências essencialmente instrumentais nas organizações. Duas 
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realidades que atuam, em um primeiro instante, em desacordo, mas que se sobrepõem uma a 

outra, pelo caráter indissociável que as circunda.  

 Na parte final, caracterizou-se a empresa MARCA S/A com a contextualização de 

suas atividades, apresentação das metas para 2007, com base nos documentos emitidos em 

2006 e um breve histórico relativo as suas premiações.  
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3 ANÁLISE DIALÉTICA E OS RESULTADOS OBTIDOS NO CAMPO 
 
 

A realidade provoca-nos com sentimentos contraditórios, se equilibra 
em unidade e busca a verdade em sua plenitude.   

 
“Como tudo se tece e junto se unifica” 

Goethe.  
 

 

 A pesquisa de natureza essencialmente qualitativa, desenvolvida a partir da razão 

dialética, requer a disposição e interpretação das falas dos sujeitos pesquisados e posterior 

confrontação com o referencial teórico dentro de três categorias estabelecidas a priori e 

inerentes à metodologia de estudo escolhida. Na construção dos resultados, ora apresentados, 

discute-se, portanto, a tese e a antítese previamente expostas, porém considerando-se os 

movimentos de rearranjos sociais e a processualidade, características indissociáveis às 

sociedades existentes conforme os conceitos defendidos por Havemann (1967, p. 202): “a 

dialética é o ter consciência e o tornar-se consciente do caráter dialético da realidade”. Tais 

discussões e interpretações possibilitam, dessa forma, a apresentação de um fenômeno social 

sem as interrupções conceituais absolutas e, sim, as contraposições que se engendram dos 

condicionamentos históricos presentes na MARCA S/A.  

Contradição é a palavra de ordem que permeia o universo dos empregados 

investigados. A dialética existente em Fausto inspira a análise metodológica e expressa os 

sentimentos de encanto e revolta que, da mesma forma, envolvem os sujeitos da pesquisa. Sua 

alma, eminentemente faustiana, se justifica nas respostas que apresentam um misto de prazer 

e angústia que jamais se enternece de satisfação.  

 

 

3.1 Categorias do Método 

 

 O desenvolvimento interpretativo da pesquisa caracteriza-se pela análise das  

complexidades emergentes vividas pelos entrevistados nas seguintes categorias: totalidade, 

sistema de contradição e negação da negação. Em cada uma dessas categorias são realizadas 

correlações entre a dramaticidade poética de Fausto e os discursos proferidos pelos 

empregados. Ambos apresentam forças opostas que, muito embora, pareçam distantes, se  

unificam e alcançam equilíbrio pela natureza de suas diversidades. Como explica Demo 
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(1980, p. 160), “assistimos aqui a uma complementariedade excludente tipicamente dialética 

porque vive da tensão constante da identidade de contrários”.   

 

 

3.1.1 Totalidade  

 

“Do céu através do mundo até o inferno” 
Goethe. 

 

O caráter paradoxal de algumas práticas existentes nas organizações contemporâneas é 

o que sustenta a Totalidade dialética, primeira categoria apresentada. Esse todo revela uma 

completude sistêmica presente em vários discursos analisados, situação que controverte os 

programas de educação corporativa uma vez que apresenta novas visões ainda pouco 

estudadas em pesquisas científicas sobre o tema.   

Os conceitos de educação propostos pela universidade tradicional privilegiam a  

produção do saber, a partir da crítica, ao sugerir novas interpretações às realidades existentes 

(VERGARA, 2000). No entanto, a dinâmica conceitual do programa existente na MARCA 

S/A, ao convergir a concepção do plano de educação para o mundo do trabalho, enseja um 

conjunto de ações que ajudam na formação instrucional e doutrinária ao mesmo tempo que 

incidem em maiores oportunidades de progressão funcional.  

 Um dos aspectos resultantes do processo investigativo que clarifica essa análise, é a 

formação cultural presente na MARCA S/A. Cada cultura possui crenças e valores que 

propõem o comportamento a ser adotado por seus integrantes, como explicado em Motta 

(1993). A perpetuação dessa cultura organizacional, aqui sugerida pelo discurso dos 

empregados, exemplifica de que forma essa reprodução integral de práticas favorece o 

modelo. Existe uma doutrina que reduz de forma considerável a capacidade de interpretação 

da realidade, anteriormente formatada e organizada dentro do modelo proposto como correto 

e que leva à formação e sustentação da indústria cultural necessária para a sustentabilidade da 

organização, situação caracterizada por Adorno e Horkheimer (1985).  

A MARCA S/A encontra-se entre essas empresas e forma sua própria cultura de 

comprometimento e adesão aos propósitos organizacionais por meio do seu sistema de 

educação corporativa. Por outro lado, a possibilidade de participação nesse programa garante, 

aos empregados, chances de crescimento. Essa constituição dialética vigente na empresa 

investigada apresenta, nos mesmo moldes de Fausto, um eterno movimento de busca. Tanto 



 71 

na obra de Goethe (1984) como nos empregados, ela se expressa nos dilemas vivenciados que 

aparecem sob as vertentes dualistas de tese e antítese, necessariamente entendidas a partir do 

estudo de sua totalidade.  

Essa explicação em torno de sistemas ressalta a pluridimensionalidade que envolve a 

aplicação do programa de educação corporativa existente na empresa. É impossível procurar 

entendê-lo sem absorver e discutir os aspectos menos imediatos presentes em seu universo de 

natureza sistêmica: não se pode negar a formação baseada em competências de natureza 

imediata. Por outro lado, negligenciar as práticas que levam à doutrinação, sob a perspectiva 

de Reboul (1980), seria não observar o caráter mediato de suas práticas.  

Tal como a insatisfação dialética de Fausto, retratada em seu amor por Margarida que, 

muito embora encontrado, não pode se realizar, tornando-o refém de seus próprios desejos, os 

empregados também sofrem semelhantes insatisfações: mesmo que reconheçam a importância 

dos programas de educação corporativa no desenvolvimento de competências que garantem 

melhores oportunidades profissionais, sentem-se presos ao regime de adesão imposto pela 

empresa. A resposta de um dos gerentes sugere esse emaranhado de idéias. Quando 

questionado sobre as oportunidades de crescimento, ele responde:  

 
(3) Nesses quase 20 anos de empresa ... eu recebi vários treinamentos ... a partir do 
momento em que se é treinado e que a coisa é disseminada ... você tende a crescer 
... por quê? Porque você passa a conhecer. 

 

O mesmo gerente, entretanto, mesmo reconhecendo que para crescer precisa elevar seu 

nível de conhecimento, faz considerações que subvertem as idéias imediatas concebidas sobre 

o programa. Ao perguntar-lhe sobre a formação cultural da empresa, esclarece de que forma o 

sistema de adesão se estabelece entre os membros da MARCA S/A:  

 
(3) São sintomas, eu chamo sintomas porque é ... se eu vou prá uma companhia da 
VALE, eu tenho que me sentir dentro do programa dela, senão ... tem que respeitar 
tudo. 

 

Nota-se um contrafluxo de opiniões que ressalta a dialética inerente ao programa de 

educação corporativa: a aquisição de conhecimentos promove, ao mesmo tempo, 

oportunidades para alcançar níveis superiores na hierarquia existente e, também, uma 

respeitável força que leva à submissão aos modelos defendidos pela empresa.  Fausto retrata 

esses programas e o duelo entre a verdade mediata e o imediatismo que se quer mostrar. Um 

dos lados de Fausto é visível e apresenta seu amor pela inocente Margarida. O outro lado, no 
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entanto, jamais pretende expor a forma como ele foi conquistado. Justifica-se, portanto, a 

necessidade de entender o programa de educação corporativa em sua totalidade e discutir o 

outro lado, menos explorado, de sua aplicabilidade nas organizações, daí a analogia utilizada 

no título dessa dissertação.  

A falta de consciência crítica e especulativa institucionaliza o programa e é sustentada 

pela exigibilidade que ele exerce na realização das atividades diárias, como alertado por 

Freitas (2000). Os entrevistados consideram que, para realizá-las, existe a necessidade prévia 

de treinamento. Em suas palavras:  

 
(06) A gente precisa de muito treinamento, primeiro para conhecer os 
equipamentos [...] e treinamentos da área operacional, visando maior 
produtividade e segurança. 

 

A empresa possui um forte discurso em relação aos benefícios que o programa  de 

educação corporativa traz à organização. Uma idéia geral de que as ações de treinamento são 

voltadas para atingir os objetivos organizacionais é amplamente massificada entre os 

empregados, como explica o seguinte discurso: 

 
(17) O empregado tem que estar ciente de como ele vai trabalhar, de como operar 
uma máquina, prá realizar bem uma tarefa, pro produto dela ser bem feito, então ... o 
produto dela sendo bem feito, ela vai se desenvolver melhor porque vai ser bem 
aceita pelo acionista ... pelas pessoas que compram os produtos da MARCA, né? 

 

São enaltecidos aqueles que se engajam e participam dos programas de forma 

contínua, o que torna sua participação uma “obrigação voluntária” de forte caráter dialético. 

Quem ousaria não aderir aos programas se são exatamente eles que garantem o 

reconhecimento e a realização das atividades diárias? Pagès et al (2006) salientam esse 

simbolismo organizacional presente nas organizações contemporâneas como forma de 

manipulação dos empregados frente às necessidades de sobrevivência na vida moderna. 

Quando questionado se participa ativamente dos treinamentos propostos, um dos sujeitos faz 

questão de enaltecer sua intensa participação nesses treinamentos:  

 
(11) Eu fiz cursos dentro da empresa, da minha área mesmo ou até de outra área, 
porque a minha área é de operação, mas eu fiz treinamento de elétrica, vários cursos 
mesmo [...] Inclusive, nós temos um curso que começou agora esse ano que fala 
sobre a parte de liderança, como lidar com o público, falar com o público.  

  
 

Poucos são os sujeitos entrevistados que conseguem compreender o alinhamento 

existente entre os treinamentos e a formação de um perfil organizacional que atende aos 
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interesses da empresa. Para alguns, entretanto, existe uma valorização da produção como  

principal objetivo à realização dos treinamentos, crítica presente em um dos discursos assim 

que se pergunta sobre os objetivos do programa:  

 
(14) Objetivo? Produção [...] Olha, tudo é voltado para empresa, entendeu? 
Qualquer tipo de treinamento que é feito, é justamente visando à empresa. Bom, se 
um dia ouvir: a fulano tá sendo treinado porque ele merece ou porque o gerente dele 
é bonzinho, não, sempre é para atender e está focando a empresa. Alguma coisa, 
sempre quando ocorre alguma coisa do tipo de alguém ser beneficiado, tudo é 
voltado para a empresa, então, nada é por acaso, pelo menos esse é o objetivo, né? 
Pode até ocorrer algum tipo de desvio, mas, basicamente, é sempre para atender a 
empresa. 

 

Essa perspectiva, por outro lado, é defendida, sem maiores problemas, pela gerente da 

divisão de desenvolvimento de pessoas. Ela entende que a concepção do plano de educação 

está alinhada ao planejamento estratégico da empresa, característica que vai ao encontro da 

teoria funcionalista que descreve os programas de educação corporativa descritas por EBOLI  

(2004) e MEISTER (1999) e resulta na falta de autonomia em decidir aquilo que se deseja 

saber pelos empregados. Na opinião da entrevistada, o programa tem como principal objetivo:  

 
(1) O desenvolvimento dos empregados, desde a capacitação técnica até os cursos 
de formação, e aí, esse desenvolvimento, ele tá atrelado ao planejamento 
estratégico da empresa [...] eles saem dessa estratégia, eles estão alinhados a essa 
estratégia [...] então, atrelado ao negócio, produzir alumínio, voltado para que 
esses empregados ... eles possam ter essa formação e a própria capacitação técnica, 
já que a gente está em uma empresa do ramo x [...] E o treinamento, propriamente 
dito, que são os cursos específicos voltados para cada grade de conhecimento que 
faz parte de cada cargo, então ... operador ... ele tem uma grade de conhecimentos 
que vai estar atrelado à competência que é exigida dele dentro da área do negócio. 
E isso é válido para todos os cargos. 

 

Mesmo que prerrogativas sustentem a idéia de que tais programas estão a serviço da 

sociedade ao tornar as empresas mais competitivas, essa “ideologia de progresso” não forma 

profissionais para atender às exigência do mercado que, essencialmente, precisam destacar-se 

pelo perfil reflexivo, característica justificada por Morgan (1996). Além disso, muito embora 

sejam citados como cursos de formação, o conjunto de temas que abrangem esses cursos são 

de natureza essencialmente técnica e customizados para atender às exigências do negócio, o 

que sinaliza o caráter instrumental criticado por Brandão (2004) de suas práticas no 

desenvolvimento de pessoas apenas com capacidades produtivas, como sinaliza a própria 

gerente:  

 
(1) De formação, a gente só está trabalhando com o complemento da escolaridade 
que é o telecurso, ou seja, segundo grau. A gente já teve primeiro grau, agora é o 
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segundo grau [...] a MARCA é a única empresa no Brasil que tem um convênio 
específico para formação de técnicos em metalurgia. 

 

 Ainda assim, como o estado não possui um sistema educacional capaz de atender às 

demandas sociais, quando um dos empregados tem a chance de participar desses programas, 

seus níveis de empregabilidade aumentam dentro de um mercado que exige apenas o domínio 

de habilidades técnicas, como por exemplo, áreas de operação.  

Na MARCA S/A aplicam-se os princípios da disponibilidade e da conectividade 

explicados por Eboli (2004), uma vez que os programas são oferecidos em tempo integral e, 

ainda, direcionados para diversos públicos de interesse. A gerente da divisão de 

desenvolvimento de pessoas explicou de que forma são realizados os treinamentos:  
 

(1) Durante ao ano, tem sempre o cronograma de treinamentos para todo mundo 
[...] temas sobre gerenciamento, operacional, tudo, parte técnica [...] toda a 
empresa do porte da MARCA ... grande, ela sempre procura um objetivo, sempre 
procura metas ... e, ela dá todo tipo de treinamento ... ela quer um retorno nisso. 
Então, prá isso, ela tem que treinar as pessoas prá ter esse retorno, então, é muito 
hábil ... e é gratificante prá ela e pro empregado. 
 

Grande parte das vezes, os programas são concebidos e apenas repassados aos 

empregados pela instrutoria interna. Os empregados reconhecem que os conteúdos são 

adquiridos em outros estados ou mesmo países e que, em seguida, são multiplicados pelos 

facilitadores internos. O que acontece, no entanto, é que a repetição de conhecimentos 

realizada pelos instrutores da empresa revisita o antigo papel do centro de treinamento e não, 

o sentido valorativo da educação, que enseja a produção de novos saberes oriundos da 

reflexão crítica e da discussão entre visões divergentes, opinião sustentada no referencial 

teórico por Delors (2004) e Freire (2005). Percebe-se, na resposta de um dos entrevistados, o 

caráter instrumental do programa que apenas informa às pessoas como deve ser desenvolvido 

o trabalho dentro de um contexto mais prático, em suas palavras: 

 
(7) Quem geralmente implanta palestra lá, é geralmente pessoas que viajam e 
próprias da empresa mesmo, é gerentes... chamam de facilitadores, que ajudam 
também no treinamento [...]  Aprendem e repassam. [...] essas pessoas elas se 
preparam para poder dá o treinamento. Alguns deles viajam, pega o treinamento e 
depois repassa para a gente. A empresa sempre preparou o pessoal para vir passar 
o treinamento. Essas pessoas são preparadas fora [...] É perfeito. Eles dão a 
instrução e a gente aplica na prática. Joga na prática, né? 

   

Tal resposta contribui para que se compreenda o lado informacional do treinamento 

que difere da formação educacional inerente à universidade tradicional, apontada por Vergara 

(2000). Há, ainda, a influência e preocupação com a manutenção do modelo de trabalho 
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implantado. Alguns instrutores internos são empregados antigos da própria empresa que 

multiplicam seus conhecimentos com outros participantes dos programas e estabelecem, dessa 

forma, uma cultura de reprodutivismo que tem como base a repetição de informações e a 

reprodução de atos apreendidos, o que vai de encontro a proposta de Proudhon (apud 

GURVITCH, 1982) quando o filósofo enaltece o trabalho como triunfo da liberdade. Ao 

serem indagados sobre a quantidade de programas internos e externos, um dos sujeitos 

investigados respondeu que: 

 
(13) Tem muito treinamento interno [...] esse de gestão ... que eu vou ter ... é 
interno ... são gestores da própria fábrica que vão ministrar o treinamento. Pessoas 
que já estão há vinte anos aqui dentro, que já são ... entendeu? [...] Então, ele é 
perfeito. Eu acho legal assim ... como diz o outro ... santo de casa não faz milagre 
... as pessoas querem externo ... mas sabe ... vamos dar credibilidade ... e você vê 
que ele tem conhecimento de causa mesmo. 

 

A gerente da divisão de desenvolvimento de pessoas responde que muitos empregados 

são instrutores da empresa além de tornarem-se, também, instrutores da comunidade ao 

desenvolverem atividades profissionais, ministrando aulas em suas horas vagas nas escolas 

técnicas da região:  

 
(1) Na área operacional, o próprio empregado, aquele que tem uma referência, ele 
tem um conhecimento específico, é um mecânico que entende de mecânica e é 
uma referência, então, muitas vezes em alguns treinamento a gente utiliza esse 
conhecimento, assim como a gente também tem a parceria com o próprio SENAI. 
E o interessante é que, às vezes, o instrutor do SENAI é o próprio empregado da 
MARCA S/A, então, ele tem esse conhecimento e vai disseminar esse 
conhecimento.  

 

Outros entrevistados explicam que a empresa prefere trabalhar com o sistema de 

multiplicadores pela facilidade que existe na adaptação dos conteúdos à cultura 

organizacional uma vez que o próprio empregado é membro da empresa e, assim, conhece sua 

rotina e cultura. Observa-se, portanto, uma excessiva preocupação em perpetuar a cultura 

organizacional existente, característica que obedece ao princípio da perpetuidade defendido 

por Eboli (2004). Uma das respostas considera que visões externas não são bem-vindas 

porque chocam-se com a realidade organizacional, fato que corresponde à doutrinação, de 

acordo com Reboul (1980), porque denota a diferença entre conteúdos ministrados por 

facilitadores externos e internos, conforme explica uma entrevistada quando questionada 

sobre a diferença entre esses conteúdos:  
 

(13) O treinamento externo ... ele vem com uma proposta que não casa bem com 
as coisas que têm dentro da MARCA ... porque é uma outra visão ... é um ... uma 
outra forma de treinamento, mas ... o interno já sabe todos os processos, já sabe 
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sobre as áreas, ele sabe sobre cada coisa ... ele sabe ... como eu te falo .. ele sabe 
do que ele tá falando ali dentro ... é como se você fosse prá casa de uma outra 
pessoa, tu não pode falar, porque tu tás dentro de outra cultura ... a mesma coisa é 
quem vem externo, né? Ele traz muita coisa boa, mas pro cara que tá lá dentro, é 
mais fácil, ele passar prá gente.  

 

Ainda em relação ao conteúdo, as respostas vão ao encontro, mais uma vez, do 

processo doutrinário. Em sua maioria, os entrevistados ressaltam que ele sempre envolve os 

mesmos assuntos e não trata, portanto, de correntes epistemológicas diferenciadas. Um dos 

sujeitos esclarece essa característica quando pergunta-se sobre a possibilidade dos conteúdos 

apresentarem idéias divergentes: 

 
(17) É a mesma coisa, todo o tempo. As pessoas novas que estão entrando passam 
por esses treinamentos novamente. Mas, os assuntos são os mesmos com algumas 
melhorias, dependendo da evolução tecnológica, padrão de qualidade, 
desenvolvimento, o próprio desempenho profissional, atitude. 

 

Não existe como discordar dos treinamentos ou conteúdos ministrados. Ao contrário 

da universidade tradicional, espaço onde as pessoas são convidadas à reflexão a partir da 

prática no momento em que se desenvolve um estudo crítico da historicidade vivida 

(VERGARA, 2000), os sujeitos partícipes desses programas atuam como mero reprodutores 

de comportamentos, uma vez que são programas prontos e destinados, apenas, à implantação, 

conforme explica um dos empregados:   

 
(7) É muito técnico, eu pego o conteúdo X e passo [...] De modo geral, ninguém 
reclama [...] não acontece mesmo e eu não sei porque, eu nunca vi [...] geralmente 
o programa já vem pronto. 

 

Caso os empregados estejam insatisfeitos com algo relacionado aos programas, uma 

avaliação da reação é feita com os participantes, o que revela uma oportunidade para 

exteriorizar suas insatisfações. Entretanto, isso não significa que  essas insatisfações serão 

resolvidas em sua íntegra, como pondera um dos sujeitos entrevistados na sua resposta à 

pergunta que pretende saber se os empregados podem discordar daquilo que é apresentado 

durante os treinamentos:  

 
(12) Todo treinamento existe uma avaliação de reação, que ela é feito por escrito, 
cada pessoa vai lá e preenche como quiser. Ela não precisa colocar nome, ela 
escreve o que ela bem quiser. Todos os nossos treinamentos têm avaliação de 
reação. [...] Não que isso vá ser seguido [...] mas tem aquelas sugestões e críticas. 

 

Ocorre que quando os treinamentos são ministrados de forma excessiva por instrutores 

internos pelos motivos expostos anteriormente, observa-se a disseminação de doutrinas 
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inquestionáveis que se aplicam no cotidiano organizacional e a falta de transformações 

verdadeiramente socioculturais. Essa concepção de treinamentos que enaltecem apenas o lado 

prático sustenta a reprodução social indicada por Vasconcelos (2008). Tal fato é bem 

explicado nos discursos de alguns entrevistados. Um deles, entretanto, ressalta as divergências 

existentes entre facilitadores internos e externos: 

  
(5) Eles tentam de tudo para mandar um mínimo de pessoas para fora, porque eles 
estão mandando facilitadores, eles vão lá, se qualificam e voltam [...] Então, 
geralmente eles pegam muitos funcionários facilitadores e mandam para fora, faz 
aquele treinamento e depois voltam, é tipo assim: tipo uma doutrina, eles vão 
acabar doutrinando o que a empresa quer que seja passado para gente. 
 

É perceptível o orgulho entre os empregados em pertencer a MARCA S/A. Existem 

out-doors espalhados pela cidade com a seguinte mensagem: “Orgulho de ser MARCA S/A”. 

Nota-se, portanto, a perda da subjetividade humana e sua substituição pela norma social que 

se concretiza, como alertam Adorno e Horkheimer (1985, p. 42), na “perda do próprio nome”. 

Dentre todas as entrevistas realizadas e após a análise documental, essa mensagem comprova 

a existência de um elo de ligação muito grande entre empresa e empregados. A MARCA S/A 

atua como um forte sobrenome corporativo que a une aos seus empregados. Eles deixam de 

ser eles próprios para ser “a” empresa e sentem orgulho disso: 

 
(10) Eu falo assim ... quando eu não trabalhava na MARCA, eu tinha uma visão 
das coisas totalmente diferente que eu tenho hoje ...  é ... hoje, eu acho assim ... 
antes, eu pensava .... poxa, eu tô bem ...  por exemplo, hoje, eu tenho formação ... 
antes eu não tinha ... hoje, eu trabalho em uma grande empresa que ela quer chegar 
a ser a melhor do mundo ... e eu? Que tipo de empregado eu sou prá essa empresa? 
Nas outras empresas, como é que eu fui? Eu não procuro trabalhar como eu 
trabalhei nas outras ..  é porque eu quero dar um passo a frente ... por que? Eu 
procuro me informar porque eu tô em uma grande empresa ... porque se eu sou de 
uma grande empresa, de uma boa empresa, eu também tenho que ser um bom 
empregado .. um empregado a altura dela ...  

 

Esse testemunho do entrevistado sugere a dialética presente em seu discurso e, 

também, identificada em Fausto. No protagonista de Goethe (1984), vislumbra-se uma 

sobreposição de personalidades: o Fausto cientista, o Fausto romântico, o Fausto corrompido, 

entre tantas. O entrevistado, da mesma forma, ora expõe o desejo de corresponder às 

expectativas da empresa, ora apresenta sua insatisfação pela cobrança existente em manter 

esse tipo de comportamento, conforme sua resposta ao tema que trata dos perfis de 

comportamentos exigidos pela MARCA S/A: 
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(10) Você já foi na empresa? Tu podes ver ... tudo muito bonitinho, tudo 
impecável ... então, é aquela coisa ... até aqui você tem que se portar porque você é 
empregado da MARCA ... 

 

A formação instrucional sobrepõe-se à formação critica e reflexiva, principalmente, 

com relação ao modelo de gestão adotado. Como seu controle acionário é composto, também, 

por um conglomerado de empresas japonesas, o sistema toyotista de produção - gestão pela 

qualidade total e ênfase na cooperação e comprometimento (DEMING, 1990) – são utilizados 

e perpetuados nesse modelo como explica um dos gerentes operacionais investigados: 

 
(3) 51% das ações são da Vale ... 49%  é a ANAC – um conglomerado de 
empresas japonesas, então ...  também tem uma parte da cultura do Japão ... essa 
implantação de qualidade que foi na época o TQC – que aquele Falconi, o bã-bã-
bã da qualidade, pois é, ele veio até aqui, ou seja, as pessoas também foram para o 
Japão ... essa turma da alta cúpula e pessoas que estavam ligado à qualidade, 
alguns gerentes, alguns coordenadores ... pessoas de staff foram para o Japão para 
aprender. 

 

Tal afirmação pode ser corroborada com o depoimento de um entrevistado quando ele 

responde sobre os temas que envolvem os treinamentos e pergunta-se sobre gestão pela 

qualidade total:  

 
(12) Praticamente ta incorporado, porque isso daí já é rotina nossa, e por ser uma 
rotina, mal a gente toca nisso. Já está incorporado. Isso daí já faz parte. Se isso aí 
for abordado, é mais para manter como está. Isso é rotina já. E tem umas coisas 
que são rotina que não são mais tão abordadas como antes. Já as pessoas que estão 
entrando não, as pessoas que tão entrando recebem treinamento, até no próprio 
dia-a-dia, isso é tão massificado, que você tem um treinamento só introdutório e no 
dia-a-dia, você pega o resto.  

 

O japonismo, mais uma vez, apresenta referências quando identifica-se a existência de 

uma cultura “de pai para filho”: muitos empregados preocupam-se e querem que seus filhos 

sigam pelo mesmo caminho. E os filhos, seguem ou procuram seguir esse modelo quando lhes 

é oferecida uma oportunidade. Um entrevistado é filho de um pai trabalhador e revelou sua 

vontade em trabalhar na empresa:  

 
(17) Sempre quis. Ah, sempre quis... olha, eu trabalhei em uma contratada lá 
dentro em 2003. Trabalhei dois anos e durante esse tempo, eu pude andar em toda 
a área da empresa e eu ví que aquilo ... a tarefa desenvolvida pelos operadores me 
interessava, eu gostava de fazer aquilo, eu não fazia mas só o fato de olhar eles 
trabalhando ... queria aquilo alí prá mim ... era o que eu sempre gostei de trabalhar, 
prá mim sempre foi interessante ... aí, eu conversei com meu pai, que trabalha há 
20 anos na empresa, aí, ele falou: tu quer mesmo? Eu disse: eu quero. Então ... tu 
já tá na contratada, eu vou fazer um esforço prá ti. Aí, foi que eu pude ter uma 
chance ...  ele conversou com o gerente dele e o gerente perguntou: Ele quer 
trabalhar? Quer. Ele se interessa pelo trabalho? Se interessa. Então, tá, eu vou dar 
uma oportunidade prá ele e aí, graças a Deus, até hoje, eu estou lá.  
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Considera-se, assim, uma respeitável força que fomenta a construção dos 

comportamentos valorizados que perfazem a cultura organizacional da MARCA S/A. Por 

outro lado, a proposta educacional, em seu sentido valorativo, exige pessoas capazes de 

transformar as sociedades em busca do bem-estar de todos aqueles que a compõem. Mesmo 

que algumas respostas sugiram que a empresa apresente em seu plano de educação a inclusão 

de temas que envolvem a formação de cidadãos éticos e responsáveis socialmente 

caracterizando, assim, o princípio da cidadania, essencial ao desenvolvimento de programas 

de educação corporativa defendidos por Eboli (2004) e Meister (1999), tal formação atende, 

ainda, aos objetivos estratégicos da marca. Um dos sujeitos explica a preocupação da empresa 

em atuar de forma socialmente responsável quando se pergunta  quais assuntos são discutidos 

durante os treinamentos:  

 
(6) Aqui devido muitos cursos, o que a empresa aplicou na gente [...] até, como eu 
tô te falando, até o trabalho que hoje a gente tem aqui, com o pessoal, o trabalho 
voluntário vem através da empresa. Eu não tinha trabalho voluntário, aprendi aqui. 
 

Os valores organizacionais que compõem as diretrizes estratégicas da empresa são 

institucionalizados pela alta cúpula. O nível estratégico, à época de elaboração do 

Planejamento Estratégico, define essas diretrizes e, em seguida, elas são disseminadas para o 

quadro funcional. São os próprios entrevistados que respondem quem são os responsáveis 

pelo delineamento de missão, visão e valores e a forma como a empresa desenvolve esse 

processo: 

 
(13) Pelos diretores ... Pela direção, que é a alta direção que vai ... o diretor  e os 
gerentes de área porque a empresa, hoje, ela tem o que ... seis áreas. Então, essa 
gerência que é a gerência de área .. então, essa alta cúpula ... eles que definem o 
código e os valores também linkado com a cultura que a empresa tem [...] essas 
camisas aqui ... a empresa dá ... mas quando eles voltaram ... eles lançaram esses 
valores: respeito com ser humano ... que mais ... honestidade [...] a que eu peguei 
era respeito ... a que o outro pegou era honestidade ... do outro, outra coisa ... 
trabalho em equipe ... mas isso saia na camisa [...] os gerentes mandaram fazer 
quadros que ficam pregados nas salas de DDS ... 
 

Além de não participar ativamente da definição dos valores, os empregados também 

jamais os questionaram. Tais valores são dogmas indiscutíveis na opinião de todos os 

entrevistados, dentre eles, destacamos duas respostas que melhor clarificam essa análise: 

  
(4) Olha, eu vou responder por mim, eu nunca questionei. E nunca ouvi ninguém 
questionar [...] a empresa tem tentado fazer por recursos internos de comunicação, 
divulgação da missão, da visão, para que todo mundo saiba desde o operador até a 
direção da empresa conheça um pouco sobre seus valores. Foram feitos cartilhas 
distribuídos, foi massificado, foram feitas palestras para divulgação disso. 
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(9) É, primeiro porque é difícil, né? Você ir contra os valores da empresa, para 
você ter uma idéia ... ir contra os valores da empresa? ... É difícil, é difícil. Não 
acontece não. 

 

Todos os empregados contratados para trabalhar na empresa passam por um intenso 

treinamento de ingresso com duração de três meses. Os ingressantes são expostos a vários 

tipos de treinamentos: técnicos, comportamentais e programas específicos para que possam 

aprender a história e a cultura organizacional:  

 
(2) Nós temos lá o PRO, como eu te falei, que a gente chama ... todo mundo 
chama de bíblia ... que é um livro grossão ... dessa grossura ... que nós temos que 
ter conhecimento disso ... é um treinamento logo que você entra na empresa. 
Quando eu entrei, eu passei uns três meses só lá embaixo lendo esse livro para 
saber o que eu tenho que fazer lá, isso já é um treinamento, o primeiro treinamento 
que a gente passa e que ela tem que dar prá o empregado [...] antes de ir na área, 
ele tem que saber o que tá fazendo, o que vai fazer ... que não é a pessoa chegar lá 
e pegar um equipamento e não saber como vai fazer ou como vai operar esse 
equipamento. 

 

Esse processo de socialização foi criticado por Motta (1993). O autor afirma que 

práticas de socialização organizacional são, na verdade, programas para alinhar os 

empregados aos valores e à cultura organizacional. Um dos entrevistados explica esse 

processo de aculturação quando menciona que:  

 
(13) Cada novo empregado que entra, ele passa por todo um processo, são 
processos de treinamento preparados para esse pessoal que tá entrando, ela quer 
preservar essa cultura , ela quer dar continuidade a esse trabalho de manutenção.  

 

São programas que revelam um mero ensino doutrinário e não aquele que requer a 

aprendizagem contextual, como explicam os conceitos que circundam a educação 

característica de uma universidade formal. Compreende-se essa presença doutrinária em 

alguns tipos de ensino, também, na obra de Goethe (1984). Fausto, ao dialogar com seu 

discípulo Wagner, explica de que forma o comportamento dos cães é resultado de um 

processo de ensino adestrado não podendo, dessa forma, comparar esse comportamento com 

as atitudes que advém de conhecimentos historicamente construídos. A análise de uma das 

respostas da gerente de divisão de desenvolvimento de pessoas, quando questiona-se sobre a 

concepção do plano de educação, permite constatar que a cultura da MARCA S/A é 

fortemente sustentada por meio da reprodução dos comportamentos daqueles que compõem a 

organização e são partícipes dos programas de educação corporativa. Em suas palavras:  
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(1) Nós também temos os cursos que a gente chama de cursos corporativos, que 
são os cursos comuns à todos os cargos, em todos os níveis [...] a gente vê o 5S, 
Gestão pela excelência que era o antigo TQC – gestão pela qualidade, que, hoje, 
em função do BSC, o reforço dessa cultura, o que é essa cultura da excelência, 
como a gente consegue alcançar isso, tendo como base todo um trabalho de gestão 
que já tem 20 anos. Então assim ... o que nós já temos construído e a partir daqui, 
qual o caminho para percorrer para chegar a excelência? Já que essa é a visão da 
empresa. Então, assim, tá tudo bem amarrado dentro dessa filosofia. 

 

As competências humanas são estabelecidas por eixos que se classificam em: 

gerencial, administrativo, operacional e técnico. Em concordância ao princípio da 

competitividade (EBOLI, 2004), tanto o corpo gerencial quanto o corpo técnico devem ser 

orientados ao negócio e à estratégia. Cabe às gerências, a gestão do conhecimento, em 

obediência ao princípio da parceria interna proposto por Eboli (2004). Observa-se, ainda, que 

o nível operacional deve ter entre suas prioridades o foco na produtividade e na redução de 

custos, garantindo, assim, possibilidades de aumento no resultados, uma vez que a MARCA 

S/A não tem capacidade ociosa de produção. A orientação para qualidade, a atuação em 

equipe e a comunicação atuam na formação de pessoas alinhadas aos interesses da 

organização. A figura 8 expõe o mapa de competências da MARCA S/A: 

 

 
Figura 8 Mapa de competências. 

 

Na empresa, existe um programa de desenvolvimento gerencial que realiza parcerias 

com universidades externas, como por exemplo: a Universidade de São Paulo, o que denota a 
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preocupação da empresa em realizar parcerias com instituições de educação reconhecidas 

nacionalmente. Tal prática obedece ao princípio da parceria externa estabelecido por Eboli 

(2004). Um corpo de gerentes fez parte desse programa, um deles informa que:  

 
(2) Um treinamento sobre liderança, geralmente o público que é atingido são 
gestores [...] quando são coisas mais especializadas e quando são para níveis mais 
altos, geralmente são treinamentos especializados contratados de fora.  

 

Um outro entrevistado resume sua participação nos treinamentos da empresa de duas 

formas:  

 
(7) Basicamente, a gente está dividido: o técnico, é mais voltado para pessoas que 
trabalham em sua área técnica, e o gerencial, ele está voltado ou para gestores ou 
para pessoas que se desenvolvendo para gestor, trabalhar na gestão, né? Para 
serem futuros gestores. Por exemplo, se eu sou a pessoa que está sendo treinada 
para substituir meu chefe, então, eu tenho treinamento tanto técnico porque estou 
na área técnica, como, também, de gerenciamento,  a parte de gestão.  

 
 A gerente da divisão de desenvolvimento de pessoas reconhece esse papel da empresa 

e o investimento em programas de desenvolvimento gerencial ao afirmar que:  

 
(1) A formação de lideranças prá gerentes operacionais, nós fizemos com uma 
consultoria externa. Eles viveram, realmente, todos os temas, desde o feedback, 
avaliação, a própria questão mesmo do planejamento de vida, carreira, 
comunicação, assertividades. Todos os nossos GO’s passaram por esse 
treinamento [...] E o outro treinamento que nós temos é o de carreira e sucessão. 
Cada gerente, ele elegeu, escolheu dentro de um perfil, aqueles profissionais da 
área dele que ele entende que mais seriam potenciais sucessores na carreira de 
gerente de área e de gerente de divisão. E aí, essas pessoas estão passando, a gente 
vai pró último módulo agora, em uma parceria com a FIA-USP. E esses 
profissionais, eles passaram por seis módulos, desde o entendimento do negócio, 
até o perfil, o que é esse líder de hoje, qual é a exigência, quais as características, 
para que ele pudesse ter um instrumento de desenvolvimento [...] se ele está 
alinhado ao perfil e isso é acompanhado pela diretoria, tá amarrado ao 
planejamento estratégico também porque é uma forma de você formar novos 
líderes ... então, isso tem que estar alinhado com a política da empresa. 

 

E, ainda, a necessidade de desenvolver gerentes e responsabilizá-los pela implantação 

entre os empregados de uma cultura de aprendizado contínuo, um dos pilares de sustentação 

dos programas de educação corporativa caracterizados por Eboli (2004). São os próprios 

gerentes que, em conjunto com as consultoras internas de gestão de pessoas, elaboram o plano 

de desenvolvimento individual de cada empregado, situação informada pela gerente da 

divisão de desenvolvimento de pessoas no momento em que se questiona sobre a participação 

dos gerentes e sua responsabilidade no processos de aprendizagem de sua equipe: 
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(1) Se ele não avaliar bem qual o conhecimento que ele tá precisando, isso vai 
repercutir depois, então ... ele tem essa responsabilidade e essa preocupação. 
Óbvio que a gente sabe que, no universo, tem alguns que saem ... mas a maioria, 
eles já têm essa consciência que é importante, que a formação ou a própria 
disseminação do conhecimento é algo que vai agregar valor ao resultado da 
produção e, também, o próprio desenvolvimento da pessoa como profissional. 
 

Na exposição do referencial teórico, a obra de Reboul (1980) expõe essa situação 

típica adotada pelas organizações: o processo de aculturação inicia-se no gestor para que esse, 

em seguida, perpetue esse comportamento entre seus subordinados. Mais um sistema de 

manutenção da cultura organizacional que acontece, primeiramente, entre os gerentes no 

estabelecimento dos programas de desenvolvimento gerencial. Um dos gerentes operacionais 

afirma que atua como multiplicador dos conhecimentos organizacionais da seguinte forma:  

 
(2) Alguém da área repassa esses treinamentos para as pessoas antigas e aí a gente 
pega as pessoas mais novas e começa a distribuir todos os conhecimentos que a 
gente aprendeu e a repassar a coisa ... é um círculo de perpetuação de treinamento 
porque é importante manter essa estrutura. 

 

 Um dos objetivos que justificam a existência e o investimento em um programa de 

desenvolvimento gerencial encontra respaldo no fato de que a sustentabilidade de uma 

organização está atrelada aos comportamentos e decisões tomadas pelos seus gestores. Um 

empresa não é um CNPJ. Tal representação engendra apenas uma forma de denominação e 

reconhecimento legal da corporação. O que realmente representa uma empresa são suas 

práticas, seus valores e sua cultura que, de muitas maneiras, são afetadas pelas decisões 

gerenciais. É, então, primordial promover o alinhamento entre os valores praticados pelos 

gerentes e os valores organizacionais para que assim se possa alcançar os objetivos 

estratégicos e atender à missão e à visão da empresa. Sabe-se que esses programas têm 

justamente essa função de alinhamento de valores dentro da abordagem de gestão estratégica 

de pessoas proposta por Fischer, A. (2002). Eles são norteadores de comportamento e acabam 

por estabelecer o direcionamento na organização. Quando acontecem desalinhamentos entre 

as práticas gerenciais e os valores defendidos pela organização, os gestores são chamados 

para conversar e discutir por quê ou o quê os levou a se comportar de forma diferente daquilo 

que está sendo exigido dele como gestor.  

 Eboli (2004) defende que, dentre os princípios para a elaboração dos programas de 

educação corporativa, deve-se considerar a parceria interna com os gestores. A autora propõe 

que os líderes e gestores são fundamentais no processo de perpetuação da cultura interna. 
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Nessa mesma linha, situa-se, também, o princípio da perpetuidade (ibidem). Caso ele não se 

enquadre ao padrão de gerência, a empresa o demite, como ressalta um dos entrevistados:  

 
(19) É assim, sabe-se como tem que acontecer, então, quando o gerente não está se 
adequando, ele tá cortando mesmo o pescoço [...] mexendo na gerência. 
  

Mesmo assim, ainda existem, internamente, sutis diferenças, como considera uma 

entrevistada:  

 
(13) A MARCA tem 1300 e poucos empregados ... mas o gerente da Maria é 
diferente do Gerente do João ...  e por aí vai ... são cabeças diferentes ... mas tem 
uma cultura que é geral para a empresa toda. Mas ... tem posicionamentos 
diferentes, pessoas diferentes, né?  
 

As respostas levam a entender de que forma o conhecimento é gerenciado na 

organização. A aquisição de conhecimento acontece tanto de forma proativa como de forma 

reativa: se no primeiro momento ocorre de forma reativa, quando alguns empregados recebem 

conhecimentos externos à organização; nas propostas de Círculos de Controle de Qualidade, 

em que são expostos trabalhos de melhoria desenvolvidos pelos empregados, gera-se uma 

conhecimento de forma proativa, criado dentro da própria empresa. Em seguida, o processo 

de disseminação desse conhecimento ocorre por meio de atividades de treinamento dentro da 

empresa, além do sistema bem formatado de reuniões existentes e bastante consolidado na 

MARCA S/A. Por último, com a presença do manual de procedimentos de registro 

operacional é realizada a memorização desse conhecimento na organização. Essas propostas 

vão ao encontro do pensamento sistematizado por Eboli (2004), que sustenta a implantação 

dos programas de educação corporativa usando-se da gestão do conhecimento organizacional. 

Dentre os principais tipos de treinamentos corporativos apresentados pela empresa em 

documentos analisados estão: Bolsa de MBA Empresarial, Curso de Inglês para gestores, 

Gestão pela Qualidade, Sistemas Corporativos ERP Oracle, Promotores de CCQ, WorkShop 

sobre Prêmio Nacional da Qualidade, Curso Técnico de Metalurgia,  Bolsa de Pós-Graduação, 

Bolsas de Graduação, Prevenção de Acidentes para Cipeiros, Ambientação para Novos 

Empregados.  Os eventos corporativos de treinamento, desenvolvimento e educação fazem 

parte do Plano Anual de Educação e atuam em consonância com a visão, a missão, as crenças, 

os valores e a diretrizes da MARCA S/A. Ora, não tem como negar a existência de uma 

formação doutrinária ao analisar os eventos corporativos e o mapa de competências, além 

ainda da customização de alguns programas para atender essencialmente à empresa, situação 
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explicada pela gerente da divisão de desenvolvimento de pessoas na sua resposta à pergunta 

sobre a existência de convênios com instituições de ensino externas: 

 
(1) É customizado, a FIA, na verdade, ela desenhou esse programa para a MARCA 
[...] somente para empregados da MARCA. 

 

As necessidades de qualificação são identificadas por meio do Sistema Integrado de 

Gestão por Competências que obedece rigorosamente o desenvolvimento de competências 

humanas alinhadas às competências organizacionais. A lógica do sistema fundamenta-se pela 

necessidade de garantir maior competitividade à organização com empregados mais 

instruídos, no entanto, perpassa também a existência de um mecanismo de controle interno 

que modela os empregados à cultura da empresa em um processo de aculturação estudado por 

Adorno e Horkheimer (1985) e Vasconcelos (2008). A organização transfere conhecimento, 

isso é um fato. Por outro lado, precisa assegurar que essa transferência sirva como ferramenta 

de dominação entre os empregados, conforme explicado por Pagès et al (2006). São 

características que reforçam pontos característicos de doutrinação propostos por Reboul 

(1980) quando o autor defende como doutrinário qualquer ensino que leve em consideração 

apenas os fatos favoráveis à sua doutrina.    

Essas extremidades consideram um momento dinâmico que, envolto em contradições, 

exige sua compreensão por meio da totalidade dialética e, ainda, revisitam, de forma 

memorável, a figura personificada pelo Fausto inconstante do filósofo Goethe (1984).   

 
 

3.2.2 Sistema de contradição 

 

“Que vida! Angústias sempre; ora a almejar por gozo, ora inquieto na 
posse, e do almejar saudoso” 

Goethe. 
 

Em Fausto, Goethe (1984) considera os momentos dualistas sentidos pelo personagem, 

ao discutir sua essência, utilizando dois espíritos que se contrapõem, categoria basilar à 

filosofia dialética. Na empresa MARCA S/A, os movimentos dialéticos aparecem de forma 

mediata nas forças opostas residentes em seus programas de educação corporativa. Um dos 

lados dessas forças discute a existência de um processo sistematizado que valida a 

importância dos treinamentos para que se possa crescer dentro da organização. Ao caminhar 
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pela parte interna da fábrica, pode-se observar sinalizações na área de comunicação interna 

que expõem os seguintes trechos:  

 
Na MARCA S/A oportunidade é o que não falta para a gente aprender e crescer. X 
terminou o telecurso e quatro anos depois terminou um curso de metalurgia. 
Ambos pagos pela empresa.  

 
Em 2007, a MARCA S/A investiu R$ XXX milhões em educação corporativa. A 
empresa cobre até 40% dos valores de mensalidades de cursos, concedidas 
prioritariamente para quem tem os menores salários. 

 

Como uma respeitável força dialética, no entanto, essa situação dinamiza-se por estar 

envolta em contradições que, mesmo consideradas refutáveis no tempo de ser, revisitam a 

historicidade presente na evolução das práticas organizacionais na área de desenvolvimento e 

educação de pessoas que levam a maiores oportunidades de crescimento profissional no novo 

tempo de vir-a-ser. Essas duas faces do tempo são propostas por Andrade (1971) quando o 

autor apresenta a observância da temporalidade no processo dialético.  

Para a concepção do plano de educação são levadas em consideração as estratégias 

organizacionais, conforme visualiza-se na figura 9 que expõe a lógica do processo de 

movimentação interna, o que denota a preocupação em obedecer ao princípio da 

Competitividade sustentado por Eboli (2004). Ainda assim, os pontos fracos internos são 

detectados e, posteriormente, são asseguradas ações para corrigir eventuais fragilidades dos 

possíveis sucessores: 

 

 
Figura 9 Fluxograma do processo de movimentação interna. 
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Ocorre que os empregados sentem-se responsáveis pela sua participação nos 

treinamentos uma vez que esse comportamento é reconhecido na MARCA S/A, como explica 

um dos entrevistados:  

 
(14) Ah, você foi escolhido para fazer um treinamento. Futuramente, você está em 
cargos maiores. Aquilo já é um incentivo para a pessoa fazer tudo certinho. 

 

Muito embora haja esse reconhecimento com relação ao treinamento e à necessidade 

de participação, alguns empregados são contraditórios em sua imagem e benefícios. Um dos 

entrevistados retrata a contradição em que vive quando questionado sobre os benefícios dos 

treinamentos. Em um primeiro momento, ele considera que:  

 
(6) A empresa em que eu trabalho, ela vê esse lado do funcionários e te dispõe 
bastante treinamentos naquilo que você precisa no seu dia-a-dia [...] ela consegue 
aumentar o nível de instrução dos seus funcionários [...] 

 

Porém, em seguida, quando questionado se as promoções são vinculadas aos 

treinamentos, ele não se sente, completamente, à vontade com relação ao papel da empresa:  

 
(6) É, teoricamente era para ser assim, mas a gente sabe que tem muito... [...] se 
me dou bem com o chefe, automaticamente vou ser promovido [...] tu sabes que 
tem coisa que existe dentro de qualquer empresa ... até o papa ... tu sabes ... ele 
tem o peixe dele ... não é verdade? E a gente não é cego, a gente observa.  

 

 Sua resposta evidencia mundos extremos que, se por um lado, parecem distantes, por 

outro, se inter-relacionam por meio dos sentimentos confusos expressos pelo entrevistado. 

Situação que aparece da mesma forma no Fausto literário que, uma vez insatisfeito com o 

saber originário da ciência, vive um eterno movimento de busca por algo que lhe traga 

satisfação plena e absoluta uma vez que nunca se satisfaz com aquilo que encontra durante 

seu caminho. 

Para garantir, ainda mais, sua importância e sustentar a co-responsabilidade dos 

empregados à adesão aos programas, cria-se uma idéia da necessidade de se desenvolver 

capacidade de adaptação e flexibilidade constante. Uma idéia de que suas competências 

formam-se pela multifuncionalidade. Ramos (1981) entende esse processo como 

perspectivismo e condena a interpretação da realidade dentro de um sistema de regras bem 

conduzido pelas sociedades da mesma forma que o fazem Adorno e Horkheimer (1985). 

Percebe-se que os empregados envolvidos nesse sistema são pessoas que, muitas vezes, 
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possuem apenas o segundo grau, mas que apresentam discursos prontos e internalizados em 

seu padrão de pensamento produzindo como resultado, um padrão de comportamento que 

atende aos objetivos da empresa, conforme sugere a resposta da entrevistada a seguir:  

 
(17) Porque assim, o profissional ... ele vai ficar mais ... ficar mais ... assim ... é 
linkado com a empresa, porque ela tem suas estratégias, mas ele vai estar mais 
bem preparado para chegar onde ela quer. 
 

O orgulho exposto pelos empregados denotam, ainda, sua satisfação em pertencer ao 

grupo daqueles que estão engajados no processo. Quando pergunta-se a um entrevistado se ele 

participa ativamente dos programas oferecido pela MARCA S/A, ele responde que:  
 

(9) Tudo, tudo, eu fiz todinhos os treinamentos. Tudo. A gente faz inclusive 
reciclagem com o próprio material. Por exemplo, eu depois de cinco anos tive que 
fazer uma outra reciclagem [...] A parte teórica todinha do sistema, a gente faz, 
tudinho. E depois vai para área e faz a parte prática [ ...] se atualizar, porque com 
determinado tempo vai modernizando tudo, né? O sistema de automação, muda 
tudo. E a gente tem que acompanhar. E é feitos treinamento. Todo tipo de 
treinamentos.  

 

O sistema de contradição encontra-se presente pelo simples fato de o empregado 

acreditar que existe na empresa oportunidades de crescimento, mas, ao mesmo tempo, ele 

sabe que esse processo não é garantido para todos, o que retrata os conflitos humanos 

presentes nos discursos dos sujeitos investigados. No momento em que se questiona um dos 

entrevistados sobre a possibilidade dos programas de treinamento garantirem melhores vagas 

dentro da organização, sua resposta desafia as definições que envolvem os programas de 

educação corporativa, previamente apresentadas em sua completude, já que esse crescimento 

interno tem limite para acontecer. Em suas palavras:  

 
(3) Olha em termos de crescimento dentro da empresa, ela dá, ela se preocupa. 
Hoje, na empresa não tem mais mão-de-obra que não tem menos que segundo 
grau. Todo mundo tem curso técnico hoje. E aí que ela faz, ela manda a pessoa 
estudar. Ela faz .... ela pega .... quem não tinha curso, ela deu cursos gratuito de 
segundo grau para a pessoa. Tirar o segundo grau. Curso técnico, hoje, ela aplica. 
Só que ... é .... duas turmas durante o ano, são poucas pessoas [...] tem número de 
vagas. Hoje tem pessoas que tem curso superior e ela reaproveitou esse pessoal 
para funções melhores dentro da fábrica [...] Ela dá oportunidade. Isso ela dá ... 
[...] Agora, infelizmente, isso assim ... são poucas vagas.  Não pode também ela dá 
para todo mundo. Mas esse tipo de oportunidade, ela dá, dá mesmo. 

 

Percebe-se, claramente, o anacronismo. De um lado, o empregado sabe que precisa se 

desenvolver e que isso garante para ele oportunidades de crescimento; de outro lado, 

entretanto, as promoções são limitadas e alguns entrevistados encontram razões no próprio 
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número relativo ao quadro funcional para justificar o processo seletivo da organização quando 

questionados sobre as oportunidades de crescimento interno:  
 

(5) A empresa, ela dá oportunidade sim, mas também não dá prá promover todo 
mundo, é limitado, né? Minha equipe tem 5 pessoas, os cinco são bons, mas os 
cinco não podem ser gerentes, entende? Alguém tem que ficar e fazer o trabalho de 
operador.  

 
(17) Hoje, eu sou considerado um operador de produção, só que eu tô tendo uma 
oportunidade agora de ter crescimento através desses cursos, desses treinamentos 
que ela tá me dando ... estou treinando prá ser o sucessor do gerente, então eu tô 
tendo essa oportunidade através desses treinamentos e de todos esses cursos eu 
tenho, tô tendo essa oportunidade e estou segurando com unhas e dentes ... eu so tô 
treinando ... pra que, no futuro, eu consiga quando tiver uma vaga ... eu seja 
colocado prá isso. 

 

 Caso a promoção não ocorra, existem justificativas plausíveis oferecidas pela empresa 

para que essa insatisfação não abale o processo motivacional do empregado. Enquanto alguns 

encontram justificativa na limitação do número de vagas existentes, outros creditam a falta de 

crescimento à incompatibilidade com relação as competências requeridas para tal cargo em 

aberto. Um dos entrevistados, que participa do programa de desenvolvimento gerencial, e que 

concorda com a afirmação de que o programa oferece oportunidades de crescimento, 

considera que talvez não seja selecionado porque não apresenta o perfil desejado, muito 

embora esteja sendo desenvolvido para isso. Tal justificativa se respalda na existência de uma 

avaliação do perfil das competências requeridas, como ele próprio explica:  

 
(16) Geralmente, essa parte de desenvolvimento gerencial, é tudo visando à 
preparação do gerenciamento, do gestor. Então, o que visa o gerente: a questão da 
liderança, do planejamento, comunicação, relação equipe e gerente, então, é 
basicamente aquelas informações básicas de gestão [ ...] São duas coisas. 
Conhecimento e competências. Tem um detalhe, não é porque eu sou treinado que 
eu vou ser promovido. Porque pode acontecer de eu ter todas as informações, mas 
não agir de acordo com que a empresa quer que eu aja, tendo um comportamento 
de gestor. 

 

Dessa forma, sua consciência transita, inexorável, entre os sentimentos dúbios que 

envolvem suas relações com a empresa, locus da pesquisa. A essência dessa relação entre uma 

entrevistada de alma eminentemente faustiana e a empresa MARCA S/A aparece em sua 

resposta no momento em que ela usa a contradição para discutir o paralelismo que envolve os 

treinamentos e as oportunidades de crescimento:   

  
(13) Independente de tudo isso que eu te falei, tem coisas que eu ... mas tem que 
coisas que eu me decepcionei ... não é exatamente como eu pensei que fosse, tem 
história de paternalismo ... tem história de QI, tem história de ... são poucos ... ah, 



 90 

ela (a empresa) se preocupa muito com o empregado ... se preocupa sim ... tem 
vários programas ... muitos programas ... de treinamento, de flexibilidade para o 
pessoal que faz faculdade ... saí mais cedo ... tudo bem ... mas tem algumas coisas 
que pecam .... tem essas histórias assim de ... fulano vai ... aí, faz o recrutamento 
interno .... isso, existe de fato ... mas o cara faz um teste ... mas ele sabe ... o cara já 
sabe que não é ele que vai ficar ... isso tanto interno como externo ...  aí, você vê 
que o cara é mais capacitado, mas não fica ... então isso existe ... isso, assim é um 
fato ... então, eu me decepcionei. 

 

Nota-se, dessa forma, que as oportunidades de crescimento também são 

institucionalizadas, as pessoas participam dos programas com interesse de manutenção e 

crescimento, todavia, internalizaram que nem sempre será possível o alcance de níveis 

hierárquicos mais elevados pelas políticas organizacionais existentes. Mesmo assim, muitos 

entrevistados afirmam que a empresa privilegia o recrutamento interno. Quando não existem 

candidatos internos aptos à promoção para um nível hierárquico superior, a empresa considera 

o recrutamento externo. Algumas oportunidades existem sim e são, de fato, realizadas. Um 

dos entrevistados relata que isso já aconteceu com alguns colegas:  

 
(19) Eu me considero assim como um beneficiado porque a empresa tem um 
treinamento que eu fui escolhido prá fazer ... o curso de metalurgia, é uma 
indicação, nós somos 1.300 funcionários, tiraram 25 e eu tava incluído nesses 25. 
Para mim, foi tão bom porque eu não tive oportunidade, só conclui o ensino 
médio, mas nunca passei disso ... não fiz um curso técnico e nem superior, aí fiz 
isso, curso técnico e isso é um incentivo, assim .... prá fazer um curso superior [...] 
progredir dentro da empresa ... chegar a ser um gerente operacional, isso já 
aconteceu com muitos colegas nossos que já fizeram esse curso dentro da empresa 
e, ... hoje, não são mais operadores, já são gerentes dentro da empresa. É a 
empresa que proporcionou ... se fosse partir de mim mesmo ... eu ... ficaria um 
pouco difícil porque eu trabalho de turno, para eu me deslocar prá cidade para 
fazer o curso, então é um pouco difícil [...] até em relação a valores salarial e até ... 
aumento de salário. 

 
Em consonância com a resposta anterior, um entrevistado concorda que recebeu 

promoções desde o momento em que ingressou na empresa. Em desacordo, um olhar mais 

atento à sua resposta revela conotações de contradição: mesmo que ele reconheça e afirme 

que recebeu promoções, reconhece, também, que poderia estar ocupando o cargo de gerente 

operacional:  

 
(17) Para você ver ... hoje, eu tô como operador  de nível 4, último nível ... bom ... 
eu não comecei assim ... eu fui linha de produção, assistente de produção. Depois, 
a empresa trocou a nomenclatura ... hoje, eu sou operador de nível 4. Atualmente, 
eu poderia estar como gerente operacional da área porque eu fiz todos os cursos de 
gerenciamento avançado, treinamento de produção, gerenciado de qualidade, 
vários seminários que eles faziam ... tive em São Paulo fazendo cursos pela 
empresa já, tive em Minas Gerais, tenho diploma. Isso é uma evolução muito 
grande.  
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Não existe como negar, entretanto, que esses programas aumentam a empregabilidade 

externa do empregado da MARCA S/A. A partir do momento em que a empresa investe e 

oferece oportunidade aos empregados para fazerem cursos em grandes instituições 

reconhecidas nacionalmente, esses diplomas enriquecem seus currículos, garantido-lhes 

maiores chances de competição. Um dos entrevistados explica tal situação quando pergunta-

se de quais treinamentos ele participou:  

 
(7) São vários: empilhadeira, trator, já fiz vários cursos também como metalurgia, 
mecânica, elétrica, fiz 11 cursos no SENAI por conta da empresa. Outros 
treinamentos de relações humanas, vários mesmos, vários e são bons [...]Como eu 
vou te falar, eu não sou gerente, não sou nada ... eu sou um simples operador, 
ainda ... mas, o meu currículo, hoje, eu entro em qualquer empresa dessa aí ... e 
rapidinho, tenho certeza [...] porque são cursos técnicos, são cursos muito bons 
mesmo, os melhores da cidade.  

  

 Reconhecer esse papel da empresa no aumento da escolaridade dos seus empregados é 

importante porque ele pode vir a minimizar as desigualdades sociais a partir da formação de 

profissionais mais qualificados. Com a ampliação de seus conhecimentos, eles podem 

competir de forma mais justa e igualitária por melhores oportunidades na carreira e, em 

conseqüência, melhores condições de vida, como defendem Vieira e Vieira (2004). A gerente 

da divisão de desenvolvimento de pessoas explica de que forma esses programas aumentam a 

empregabilidade dos participantes tanto de forma interna como externa:  

 
(1) Interna, dentro da própria carreira, ele vai ter o conhecimento dele ampliado e a 
possibilidade dele de melhoria, de intervir no próprio processos vai ser muito 
maior. E externamente porque ele tá capacitado, ele é um técnico, além da 
formação que ele tem como operador [...] geralmente são os operadores que já 
chegaram em um nível da carreira e para que ele se desenvolva ou como técnico 
ou como gerente operacional que é para onde migram nossas duas possibilidades 
de carreira, ele precisa dessa formação.  

 

Há, também, um mecanismo de regulação com relação às bolsas que são concedidas. 

Elas não são para todos os empregados, existe um conjunto de regras internas para concessão 

dessas bolsas de estudo, como por exemplo: faixa salarial e  número de dependentes. Um dos 

entrevistados possui o benefício, mas esclarece que nem todos têm o mesmo privilégio:   

 
(3) Tenho bolsa. Mas nem todos têm. Muita gente faz faculdade, mas é limitado 
[...] ela concede meia bolsa, ela paga metade, 50%.  

 

 A instabilidade existente no perfil das respostas e resultante do processo investigativo 

revela que os empregados vivem um movimento enérgico e dinâmico considerando a 

presença de matrizes opostas que direcionam os contrários na forma pela qual eles entendem 
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suas relações com a MARCA S/A. Se questionados com relação a esses programas e se eles 

oferecem condições de o empregado continuar na empresa, percebe-se a transgressão de 

normas e conceitos já que eles não sustentam equilíbrios e apologias em sua maneira pensar. 

Gurvitch (1982) explica que a dialética sem o caráter apologético e os equilíbrios bem 

conduzidos obedece  um dos pressupostos inerentes ao método, caracterizado pelo movimento 

dessas contradições. Essa situação encontra-se presente na MARCA S/A quando um dos 

sujeitos assevera que o modelo de aperfeiçoamento possibilita a manutenção de seu emprego, 

mesmo que, em seguida, afirme:  

 
(11) Hoje, o grupo da empresa tá com 1360 funcionários. Nós éramos 2.600. Pra te 
ver como modernizou tanto a empresa que ela foi demitindo gente. Onde éramos 
cinco, hoje é um [...] automação, modernizou o sistema. Reduziu o quadro. 

 

Percebe-se, também, a instituição de uma cultura de auto-desenvolvimento contínuo. 

Ela aparece em vários momentos nas entrevistas. De acordo com a opinião de um dos 

gerentes operacionais, participar dos treinamentos garante modernização à empresa. Em suas 

palavras:  

 
(3) Temos treinamentos envolvendo todos os setores e áreas da empresa no 
ambiente operacional. Constantemente, constantemente. Hoje, os nossos 
equipamentos ... eles estão se modernizando, certo? Então, cada vez que eles vão 
se modernizando, a gente vai sentindo a necessidade de ter os procedimentos ... os 
PRO’s que são criados e são modificados e nesses PRO’s, a gente começa a 
estudar prá poder melhorar cada vez mais a capacitação não só do próprio 
operador, mas também dos futuros que virão, que a empresa tá contratando [... ] 
hoje, a gente passa por uma organização muito grande ... então é ... a gente teve 
que acompanhar toda essa tecnologia. 

 

Quando questionados sobre a aplicabilidade desse conteúdo no cotidiano operacional, 

as respostas revelam, mais uma vez, uma conotação de orgulho na voz dos entrevistados, 

como se eles estivessem respondendo à empresa, fazendo cumprir seu papel, aquilo que se 

espera de um empregado da MARCA S/A:  

 
(6) Pratica e muito bem ... tem que praticar ... tudo que é feito teoricamente, joga 
para a prática. Tem que jogar para prática ... aplica todos ... todos .... Somos 
cobrados.  

 

Se na obra de Goethe (1984), compreende-se a personalidade de Fausto dentro de um 

círculo perpétuo de adaptação e readaptação ao movimento em busca de satisfação; nos 

programas de educação, esse movimento também ocorre de forma circular, entre tese e 

antítese, nas situações que provocam sentimentos perturbadores e confusos nos empregados 
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da empresa. O sujeito investigado, mesmo que apresente aquiescência e conformidade ao 

revelar prazer por estar dentro dos padrões impostos pela empresa, sente angústia pela pressão  

e obediência irrestrita a esses mesmos padrões.   

Em uma observação mais apurada, nota-se que a forma de pensar dos entrevistados 

mudou desde que eles começaram a trabalhar dentro da empresa, o que retrata o outro lado 

das forças que discutem os programas de educação corporativa: a formação de uma 

competência essencialmente instrumental que inibe a reflexão e análise autônoma da realidade 

vivida. Da mesma forma que em Fausto o personagem principal jamais revela a ajuda 

diabólica que recebe para conseguir o amor da sua doce Margarida, os aspectos mediatos 

desses programas escondem-se nos discursos doutrinários que exaltam a necessidade de maior 

competitividade às organizações.  

O que mais assusta é que essa mudança na forma de pensar dos entrevistados envolve, 

sobremaneira, o ambiente familiar, como afirmam as respostas de alguns sujeitos quando 

questionados se os treinamentos promovem mudanças de comportamento:  

 
(11) Na forma de agir,  forma de pensar, forma de planejar, forma de viver. Mexe 
com tudo, mexe na vida profissional e acaba mexendo na vida pessoal. 

 
(5) Fizemos lá palestras de um comportamento chamado ... a ética ... e você sabe 
que isso é muito bom e isso não é bom prá nenhuma empresa, isso é bom pro 
cidadão mesmo. Hoje, eu escolho ... inclusive, eu bebia bastante assim cerveja nas 
minhas folgas ... hoje, eu bebo de vez em quando ... e eu escolho o parceiro prá 
beber ... ou então, quando eu quero beber, eu bebo em casa ... tá sendo difícil, 
muito difícil eu beber, tô quase parando [...] a própria pessoa deve adotar mesmo 
... eu, por exemplo, eu adotei ... eu aprendi e adotei mesmo. Eu, com esse negócio, 
eu aprendi e adotei. Eu adotei a ética mesmo ... eu passo até isso pros meus filhos. 

 

Sabe-se que o processo de construção da cultura de uma sociedade se forma com a 

definição pelas organizações que a regem de um sistema de conduta moral que deve ser 

preservada entre seus membros.  Nesses casos, o impacto do modelo criado e defendido pela 

empresa passa, hoje, à família dos empregados. Todo o comportamento classificado como 

correto é doutrinado e, em conseqüência, tais comportamentos são repassados aos outros 

membros da família do empregado, criando-se, assim, um sistema de valores e regras que 

conduzirão a vida naquela região. A empresa passa a ter um papel importante que, antes, era 

gerenciado pelas religiões e pelo estado com um modelo de perpetuação que caminha da 

empresa ao empregado e deste para sua família. A resposta do entrevistado à pergunta que 

questiona se houve mudança de comportamento reflete o caráter doutrinário existente na 

organização: 
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(5) Eu era muito questionador, questionava bastante, o porquê de cada coisa. Então 
geralmente lá eu não utilizo porque é isso e acabou. E aí com o passar do tempo, a 
gente começa a evoluir em alguns pontos [...] E eu vi que muita coisa, eu tava 
errado. Eu não tinha esse pensamento, falava muito ... hoje em dia não. 

 

O processo doutrinário não consegue fazer o empregado perceber que a falta de 

questionamento e a adesão às regras e procedimentos institucionais, mesmo que internos, 

retiram das pessoas sua capacidade de pensar e estabelecer conclusões próprias, situação que 

vai contra os pilares que fundamentam a autonomia reflexiva que cada pessoa deve encontrar 

dentro do processo educativo defendido por Delors (2004). A sobreposição das suas idéias, o 

alinhamento de seu padrão de comportamento aos objetivos da organização, pela suposta 

educação corporativa, caracteriza-se como doutrinação de acordo com Reboul (1980).  Um 

dos entrevistados esclarece de forma bem simples, o modelo da MARCA S/A quando 

pergunta-se sobre o perfil de comportamento exigido pela empresa:  

 
(2) A empresa quer uma postura do empregado, aí quando o empregado começa a 
fugir desse caminho, aí a empresa chama: Poxa, você está saindo da linha. A gente 
quer isso aqui de você. Não quero isso. A maioria das vezes é assim ... ela diz: 
“Esse é que é o caminho” [...] O que a empresa quer é produção, a pessoa tem 
sempre um procedimento, a gente chama de PRO - Procedimento de registro 
operacional, então é isso que a empresa quer ... ela quer dessa linha aqui ... ela não 
quer dessa, desse outro lado. Então ... é dessa forma, a nossa maneira de trabalhar, 
a que a empresa quer [...]Todo mundo tem que trabalhar da mesma forma. Às 
vezes, as pessoas até trabalham de outra forma, mas só que ... não é isso que a 
empresa quer ... Ela quer que seja dessa linha [...] a orientação é: “Olha, é aqui que 
a gente quer que você faça, dessa maneira”. 

 

Uma das perguntas do roteiro de entrevista remete à existência, na empresa, de um 

padrão institucionalizado de comportamento pelos empregados, condenado por Ramos (1981) 

quando o autor ressalta a síndrome comportamentalista por meio do perspectivismo. 

Observou-se que, de acordo com a opinião dos sujeitos pesquisados, tal sistema existe, muito 

embora, ele, em alguns momentos, seja imperceptível para os entrevistados porque está 

onipresente no modelo de universo organizacional construído, conforme sugere sua resposta a 

seguir: 

 
(2) Tem que respeitar tudo, então, ela contrata pessoas de qualidade para poder 
exercer e também para administrar ... muitas vezes, são pessoas da empresa que se 
aposentam e já vão trabalhando ... dividindo esse efeito em outras empresas ... essa 
cultura [...] ela envolve as empreiteiras que  trabalham nas áreas vizinhas, então 
com isso ... ela passa a trabalhar nas proximidades, levando essa evolução de 
cultura, de conhecimento para as pessoas terem também um efeito fora daqui [...] 
E as contratadas já estão se adaptando a esse ritmo.   

 



 95 

O padrão MARCA S/A é, também, reconhecido pela gerente da divisão de 

desenvolvimento de pessoas:  

 
(1) Tem um padrão, que a gente chama Padrão MARCA, né? É o padrão a 
filosofia japonesa que veio prá cá, e aí assim, dentro da questão da qualidade, da 
organização, limpeza, auto-disciplina, então, isso é algo que a empresa busca o 
tempo todo e procura estar reforçando para não se perder ao longo do tempo até 
porque você tem uma rotatividade de empregados, a gente tem empregados de 
muitos anos, como a gente tem empregado recém-chegado [...] você entra em uma 
fábrica de anodo que a poeira, a tendência é ser uma área suja, quando você entra 
na nossa fábrica, você fica ... parece que você está em outro lugar, você não está 
em uma fábrica que gera tanto pó ... por que? Porque o próprio empregado ... está 
embutido nele essa cultura dele cuidar do ambiente de trabalho [...] isso é 
reforçado diariamente, fora a padronização. Todos os processos são mapeados, prá 
tudo tem procedimento operacional, tem sistema, então tudo tá amarrado. Tem um 
padrão a ser seguido sim. 

  

Em alguns momentos, porém, ela entre em contradição quando procura justificar esse 

padrão como um conjunto de diretrizes pertencentes à empresa:  

 
(1) Em termos de comportamento, nós diríamos que têm diretrizes, mas assim ... 
existem valores, que a empresa elege como sendo assim ... olha, isso aqui é 
importante a gente manter, a gente acredita nisso, gostaríamos que as pessoas 
acreditassem também ... 

 

É essa diversidade de idéias entrelaçadas que justifica a pesquisa dentro da filosofia 

dialética. Mesmo que se conceda aos empregados maiores oportunidades de crescimento 

profissional, precisa-se evidenciar, da mesma forma, a falta de interesse em formá-los dentro 

de um perfil crítico e reflexivo uma vez que toda a lógica do programa resvala na formação de 

um perfil profissional que atende aos interesses da organização. 

O estabelecimento desse sistema de regras bem conduzido e normatizado pela alta 

gerência garante o constitucionalismo organizacional por meio da disseminação de seu código 

de conduta. Ele aparece, também, como um  “normatizador” daquilo que pode ou não ser 

adotado como comportamento pelos empregados, como ressalta um dos sujeitos pesquisados: 

 
(10) A gente tem que seguir esse padrão ... a ética, ela tem que ser pelo respeito ... 
é ... muitas vezes acontece de alguém fazer brincadeira de mal gosto e ... ou ... de 
um operador bater de frente com o chefe ... não acho legal isso ... ele tem que saber 
respeitar o supervisor dele ... se ele tiver que ser contrário, ele tem que colocar de 
uma maneira legal ali ... principalmente, se tiver na frente do grupo ... entendeu?  
E a MARCA ... ela não gosta ... ela prefere que tudo seja assim ... assim ... 
harmônico ... que tu te entendas ... que tu tenhas uma crítica para falar .... ok .... 
mas que tu dê logo uma sugestão boa, atrás de uma  crítica, ela quer que tu fales 
uma sugestão ... porque se tu só colocares a crítica e não oferecer sugestão .. então, 
tu não tás contribuindo com nada prá empresa ... e com a sociedade, né? Se tu 
apenas critica e não dá uma opinião e não faz nada, para quê tu criticas?  
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 Tal sistema é divulgado pela própria empresa em revistas especializadas de gestão 

consultadas para o desenvolvimento do estudo de caso, conforme apresenta-se no texto 

abaixo: 

 
O Código de Ética é o documento regulador do comportamento nos 
relacionamentos interno e externo. 

 

 O conceito de processo, que leva ao sentido de processualidade - uma transformação 

constante daquilo que se percebe como realidade, encaixa-se como um componente 

esclarecedor do movimento existente na MARCA S/A. Na verdade, em um sentido oposto, 

por mais que a empresa promova esse desenvolvimento em busca de um perfil de empregado 

que pense e promova melhorias em seu ambiente de trabalho, a formação instrumental tratada 

como um processo, de natureza contínua, ao ser massificada em termos de conteúdo e 

mesmas idéias, leva à adesão inquestionável ao modelo proposto pela empresa. Um dos 

gerentes revela a conotação doutrinária existente na MARCA S/A quando responde a 

pergunta que remete às idéias sobre exigência em termos de comportamento: 

 
(2) Se eu falei: é isso ! É isso e acabou ... não adianta ... tá vendo essas camisas 
aqui ... é sempre assim ... azul e branco ... sabe por que? O gerente de área é 
mineiro ... ele é Cruzeiro doente ... o cara traz a coisa do lado pessoal para o 
profissional ... eu não agüento isso ... não tem nada a ver, mas fazer o que? O cara 
é gerente de área [...] é sempre assim ... tu vais sendo robotizado ... tem que estar 
na linha de pensamentos deles porque tu não podes divergir. 

 

Seria incorreto afirmar que as melhorias não acontecem, uma vez que a empresa 

possui sua própria mostra de qualidade há 11 anos e, em cada ano, são expostos centenas de 

trabalhos. O caráter imediato dessa realidade permite observar a existência das melhorias: elas 

trazem economia e são fonte de geração de riqueza à empresa, como também são fonte de 

melhorias nas condições de saúde e segurança dos empregados. Sem os treinamentos, não 

poderiam existir tais melhorias, toda a lógica do ciclo exige o conhecimento e aplicação 

prévia das ferramentas de qualidade. Os trabalhos apresentados trazem aumento de 

produtividade, condições ergonômicas seguras e saudáveis e, sem dúvida, asseguram ganhos 

de imagem positiva ao modelo de gestão adotado pela MARCA S/A, como esclarece um dos 

gerentes à questão que envolve as melhorias decorrentes dos programas de treinamento:  

 
(4) São pequenos projetos como os que são realizados nos CCQ’s ... às vezes, você 
troca uma pequena peça em um determinado equipamento ... ele faz com que a 
empresa produza de uma forma sem ter gasto ... eu já fiz um trabalho simples ... 
com um custo de R$600,00 eu consegui aumentar a produtividade do meu pessoal, 
eliminando uma condição insegura ... riscos de acidente e aumentei a minha 
produtividade ... eu ganho, dependendo do tipo de trabalho que eu tô fazendo por 
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cada carro que a gente descarrega ... uma hora de trabalho ... e com isso, a 
satisfação da equipe cresce.  

  

Em um sentido dialético que busca trazer à compreensão aspectos mediatos de um 

determinado fenômeno, a pergunta que precisa ser feita é: qual a profunda magnitude desses 

trabalhos apresentados em termos de propostas marcadamente transformadoras? Uma 

pergunta que controverte a ordem das idéias imediatas concebidas sobre o programa. Ora, 

aumentar de forma expressiva a produtividade e reduzir riscos ocupacionais são objetivos de 

qualquer organização. Permitir que os empregados promovam esse tipo de melhoria é uma 

das maneiras mais inteligentes de obter ganhos em espaços produtivos, ainda mais em 

empresas que operam com toda a sua capacidade instalada, caso da MARCA S/A. Se não 

houver expansão, a única forma de aumentar os ganhos resultantes das atividades 

operacionais está atrelada ao aumento da produtividade. E, ainda, existem normas reguladoras 

que obrigam as empresas a desenvolver um programa de prevenção de  acidentes que busque 

preservar a integridade do trabalhador por meio de ações que eliminem, neutralizem ou 

reduzam as agressões dos locais de trabalho. Compreender esse processo em sua natureza 

mediata permite discutir, também, a falta de um empregado que possua um perfil crítico e 

reflexivo para promover mudanças realmente transformadoras na sociedade em que vive.  

Nas entrevistas, alguns sujeitos pesquisados reclamam do sistema ao mesmo tempo 

que o elogiam. Eles sentem um vazio que se traduz exatamente pela falta dessa expressão 

crítica e reflexiva. Fausto inspira as idéias expressas pela entrevistada que chega a queixar-se 

de comodismo:  

 
(13) Você vê assim ...os empregados da MARCA ... eles são assim ... a gente é 
muito comodista. Entendeu? Ela tá te dando treinamento, você está acompanhando 
o que acontece ... ela ganhou o que? PNQ. Você está acompanhando o que está 
acontecendo no Brasil e no mundo em relação a todos os tipos de negócios ... 
então, ela te dá isso ... ela te dá informação ... você vai e tal ... mas a empresa ... ela 
é um pouco meio paternalista ... a MARCA não é uma empresa ... de te desafiar ... 
de ousadia ... não é uma empresa assim ... o empregado é muito acomodado ... eu 
não consigo ver os empregados da empresa com garra, com desafio, eu não 
consigo.   Porque assim, o que acontece ... tem gente que tá trabalhando há 20 anos 
fazendo a mesma coisa na área administrativa ... aí tem uma vaga ... o cara fala: 
“Não, não é isso que eu quero, prefiro ficar aqui [...] Eu não consigo ver ameaças 
... porque a MARCA tem a produção dela toda vendida, ela tá toda organizada, 
tudo funciona direitinho ... é estranho ... a gente tem metas, mas ... ah, eu estou 
acomodada, estou ... ah, eu quero mudar ... mas eu tô acomodada ...Ah, mas eu 
tenho uma graduação ... tenho que fazer meu MBA, ainda não fiz ... 

  

Outro fator que corrobora para instituir comportamentos normativos é o tempo de 

trabalho dos empregados, alguns estão na empresa desde o início do projeto de partida 

fábrica. Muitos deles possuem mais de 18 anos de trabalho na MARCA S/A, o que sem 
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dúvida, favorece a perpetuação da cultura, situação que pode ser visualizada na caracterização 

da amostra pesquisada. Um ponto, também, favorável a esse sistema foi a criação de uma vila 

próxima à fábrica para alocar e garantir condições de moradia aos empregados que trabalham 

na empresa. Um dos sujeitos explica que:  

 
(14) Todos se tornaram muito amigos ... todos moram aqui desde que foi 
implantada a MARCA ... muitos estavam longe de suas famílias ... e o que 
aconteceu? Nós somos a sua família ... nós aqui ... todo mundo ... os colegas ... a 
gente sente que aqui ... a família, somos nós. Um faz sempre pelo outro ... ás 
vezes, tem um colega que tá com problema, vira todo mundo prá ajudar, é muito 
difícil alguém virar as costas, é muito difícil ... para algum problema dentro da 
empresa ... a gente se preocupa em ser solidário [...] a gente sempre procura ajudar 
... a gente carrega isso. 

  

É facilmente perceptível, ainda, a doutrinação existente quando pergunta-se a um dos 

empregados se, de fato, esses comportamentos são mantidos por todos. Ele sugere que:  

 
(5) É.... Na teoria, sim. Pensam lá dentro. Lá fora, não. Eu posso falar por mim. Eu 
posso fazer uma comparação com segurança. Segurança você precisa praticar, se 
tiver alguém ... essa pessoa pensar em pisar na faixa, você tem que parar. Lá fora, 
ninguém faz isso. Eu posso até me incluir também, vamos supor. Uma Placa de 
PARE, eu só faço, olhar para um lado e outro e não paro,  mas lá dentro ... eu paro. 

 

Logo em seguida, questiona-se o mesmo empregado se essa conduta de 

comportamento precisa ser preservada internamente. Sua resposta enaltece o aspecto 

doutrinário:  

 
(5) Preservada e seguida.[...] por coincidência um amigo nosso, hoje, foi 
mandando embora por conta de relacionamento, tirou uma certa brincadeira com 
uma certa funcionária lá ... segundo ele ... ele dizia que era brincadeira, só que ela 
não gostou e levou para cima ... então ... acabou assim e um funcionário antigo. 

 

Ao analisar o significado da palavra educação, constata-se que ela trata de 

transformação em um sentido amplo, dentro de um contexto de transformação da vida 

(DELORS, 2004; FREIRE, 2005; VERGARA, 2000). Na resposta de (5), a transformação 

acontece apenas dentro da empresa pela imposição e obediência irrestrita às regras e 

comportamentos institucionalizados. 

Em contradição à resposta anterior, existem entrevistados que garantem a 

incorporação de tais comportamentos dentro e fora da empresa. Quando fez-se a mesma 

pergunta a um outro entrevistado, ele também mencionou assuntos relacionados à política 

interna de segurança, usando o mesmo exemplo que o entrevistado anterior, porém adotando 
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os comportamentos de forma irrestrita, mesmo quando se encontra em ambientes externos à 

organização:  

 
(3) A empresa cobra muito essa questão da segurança, principalmente ... a empresa 
ela prega ... PARE ... toda a segurança ... essa parte de transporte ... tudo ... outro 
dia, eu cheguei na cidade e, inclusive ... a gente passa muito tempo acostumado 
aqui e eu cheguei na cidade ... em uma rua super movimentada, fui querer 
atravessar a pista e eu tô sabendo que alí tinha um sinal, né? Eu pisei na pista e 
achei que o carro ia parar, né? Mas fiquei espantado ...  tomei aquele susto ...  eu 
tive de transferir a minha cultura para uma cidade que ainda tá começando a ter 
essa evolução que a gente tem aqui dentro.  

 

Não existe uma uniformidade de idéias em relação ao regime de punição. Essa 

divergência de opiniões caminha em um espiral que dá origem, também, a diferentes 

interpretações de acordo com o momento e a circunstância. Para alguns, a empresa pune 

aqueles que fogem às regras internamente e saem do padrão definido como certo, como 

esclarece a opinião de um dos entrevistados:  

 
(18) Tem muito amigo nosso que foi demitido. O cara não cumpre a obrigação, as 
normas da empresa, nós temos normas para cumprir ... se não cumprir, é demitido, 
mana, não tem dessa não. A disciplina é mantida, sim, é mantida. Deus o livre ... 
deus o livre. 

 

Novamente, os sentimentos transitam entre o prazer sentido em fazer parte de uma 

empresa com o porte da MARCA S/A, aceitando as imposições de forma aquiescente e a 

angústia presente na obrigatoriedade de manter as normas estabelecidas sem questionamento 

ou reflexão, um dilema de forças contraditórias que sugere a dialética existente no universo da 

empresa pesquisada. Como não se constatou a uniformidade de idéias naquilo que se refere ao 

sistema de punições e a doutrinação existente entre aqueles que compõem a empresa, surgem 

críticas oriundas da própria equipe quando alguém foge aos comportamentos estabelecidos e 

normatizados. Um dos sujeitos pesquisados argumenta que:  

 
(12) É ... eu sou muito criticado [...] eu geralmente passava por cima das normas ... 
mas tem gente que não arrisca. Entendeu? Por causa de profissionalismo, porque 
tem filho no colégio, blá blá blá .... empresa boa, aquela arrumação todinha, aquele 
puxamento de saco... tem que falar a verdade ... a gente arrebenta a boca do balão 
... eu brigo com o chefe, eu fui suspenso três vezes por causa dessa arrumação. Eu 
tinha um gerente que o apelido dele era capitão gancho porque ele gostava de dar 
um gancho no pessoal. É suspensão ... gancho é três dias para casa [...] eles me 
crucificavam em uma avaliação.  

 

Esse sistema de punição, que suspende ou chega a demitir os empregados quando eles 

fogem aos padrões estabelecidos, remete-se ao regime dos suplícios foucaltiano. Mesmo que a 

empresa discuta e pratique mecanismos de regime pastoral explicados por Carvalho e 
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Alcadipani (2004), no momento em que doutrina os empregados, comportamentos contrários 

ao que é determinado como “operário-padrão” são levados à punição para garantir a ordem do 

sistema: 

 
(19) Olha, é ... é ... a MARCA, ela tem uma política de punir somente quando tu 
erras operacionalmente ... que é um erro ... como assim posso dizer ... tu bateres 
um equipamento ... esconder e descobrirem ... tu colocar um atestado falso ... tu 
pegares alguma coisa de uma colega, alguém vê e te entregar ... mas, no geral, no 
normal ... ela, geralmente, não pune ninguém ... é mais uma questão de orientação 
para seguir aquilo ... a MARCA não é uma empresa que pune por qualquer coisa, 
para ela manda o empregado ir embora ... é muito difícil, só se for uma coisa muito 
grave. 

 

Não existem opções oferecidas aos empregados. Assim que entram e se dispõem a 

trabalhar na empresa, as regras são bem esclarecidas e devem ser cumpridas mesmo que 

alguns empregados as entendam como “orientação”, como na resposta de (19). A opinião de 

uma das entrevistadas, repleta de contradição, evidencia a falta de coerência em relação à total 

aplicabilidade dos valores na MARCA S/A. Sua crítica corporativa, presente no espírito que 

alguns podem considerar “rebelde”, mesmo que admita a incoerência e resulte em um 

fervilhante complexo de idéias, não condena amplamente a empresa porque acredita que tais 

práticas são comuns a todas as organizações existentes. Em suas palavras, 

  
(13) Assim porque ... depende de cada área, depende do próprio empregado ... 
entendeu ... como eu te falei ... foi uma levada, foram quatro demitidos ... e um da 
minha área, da minha divisão foi demitido por conta de relacionamento inter-
pessoal ... entendeu? Porque aí tava falando, tem os valores ... e numa dessa, o cara 
tinha uma história de ficar apelidando o cara e de repente ... tu entendes de uma 
forma ... eu entendo de outra ... foi uma brincadeira, mas a Joana ... não. E esse 
gerente fez valer ... então, depende muito do posicionamento da gerência, do 
posicionamento do empregado e tal e tal ... mas assim ... eu acho que isso é 
respeitado ... mas tem umas coisas assim que ... como em todas outras 
organizações ... tanto privada, estatal ... essa história de QI - quem indica ... isso 
não adianta ... isso não vai deixar de existir ... entendeste ... isso existe ... isso 
existe ... isso é um fato.  

 

Seu discurso enfatiza o movimento das forças contraditórias existentes em Fausto. 

Seria oportuno compará-la com o personagem principal de Goethe (1984) que simboliza a 

própria dialética da vida em constante processo de busca. Esse dilema faustiano retratado pela 

entrevistada que, ao mesmo tempo encontra e desencontra respostas para explicar sua relação 

com a MARCA S/A, caracteriza o sistema de contradição que recheia o universo vivenciado 

pelos entrevistados da empresa pesquisada. Quando questionada sobre qual seria sua opinião 

em relação ao perfil de comportamento exigido, ela transita entre o tempo de ser e o tempo de 

vir-a-ser no encontro de pensamentos duvidosos que misturam conhecimento e ignorância ao 
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encontrar justificativas para as obrigações existentes em suas atividades diárias, como ela 

mesmo se contradiz:    

 
(13) Tem empregados que não tem o comprometimento ... ele tem porque ele tem 
que estar ali ... porque tem um procedimento que ele tem que cumprir ... 
procedimento de rotina operacional ... exemplo: o gerente me ligou: “Ah, tu vem 
pro evento?” Eu tenho opção? Entendeste? Eu tenho opção? Eu até brinquei assim 
... e falei: “ Eu não tenho opção. Eu vou ter que ir” [...] agora, vai em uma 
exposição da empresa ... quando se vai avaliar, pergunta-se: “Tá todo mundo 
aqui?” Aí, vem a história: “Só vamos avaliar as equipes que estiverem todas 
presentes” ... então, é uma imposição ... então, é aquela história ... a cultura ela vai 
porque ela vai passando, entendeu? 

 

A análise de várias respostas emitidas pelos entrevistados leva, novamente, a uma 

contradição dialética inerente às relações existentes entre os gestores e seus subordinados e 

sua imagem:   

 
(15) Eu que trabalho e tô entre o gerente e os operadores, eu tô no meio ... e eu fico 
tipo aquele ... um sanduiche ali ... bem no meio ... é complicado ... muita coisa 
assim ... uma coisa ... a gente quer que faça uma coisa ... outro quer de outra ... os 
operadores querem fazer de outro jeito, querem que transmita pro gerente isso ... e 
eu não posso falar aquilo pro gerente porque senão ... ele se sente mal ... e eu tenho 
que dar uma resposta prá os operadores ... e eu fico naquele meio ali ... eu tenho 
sempre que tá jogando para os dois lados porque é complicado lidar com seres 
humanos mesmo... lidar com pessoas... é muito complicado. 
 
(6) Deixa eu falar, meu atual gerente no que foi colocado baixa para ele: o gerente 
deve valorizar como pessoa ou como empregado. Ele levou uma pontuação baixa, 
mas ele é gente boa só que ele é muito fechado. Eu ainda não tenho essa 
experiência pessoal com ele e o pessoal diz que dentro da empresa ele é uma coisa.  
Hoje eu consigo  entender porquê, ele é muito cobrado, a área de almoxarifado, 
Ele é muito cobrado, ele é praticamente o coração da empresa [...] Mas fora, dizem 
que ele é uma pessoa maravilhosa.  

  

 O comportamento do gerente passa a ser respaldado pela cobrança e pressão inerente 

às suas atividades como gestor de uma determinada área interna. O entrevistado encontra 

razões para suportar tal pressão exercida sobre ele apenas porque acredita que seu superior 

está sendo cobrado da mesma maneira pela gerência da área. Essa relação de reprodutivismo 

acomete a gerência média quando os gerentes, ocupantes desses cargos, limitam sua função 

intelectual e aceitam o empobrecimento de sua maneira de pensar, caracterizando a 

menoridade culposa expressa por Kant (apud Reboul, 1980).    

 O processo de perpetuação, mais uma vez se solidifica tão logo se perceba que o 

gestor, muitas vezes, acaba por modelar o comportamento dos seus subordinados pelo seu 

próprio exemplo. Se ele suporta tal pressão, logo, seus subordinados devem estar aptos 

também a suportá-la e encontrar justificativas para comportamentos que, por algum motivo, 
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possam ser considerados inadequados. A prática passa a ser legitimada pelo gestor e, 

concomitantemente, pelos subordinados. Carvalho e Alcadipani (2004) sustentam que essas 

práticas são chamadas de “verdades” e passam a fazer parte de códigos coletivamente aceitos 

para a organização da vida na empresa.  

 Toda forma de pensar que aparece em desacordo com as idéias defendidas pela 

MARCA S/A são condenadas, o que mantém os empregados em estado de subserviência as 

práticas existentes. Essa pretensa verdade universal não encontra espaço dentro daquilo que 

propõe a educação e essa racionalização do conhecimento, que o subdivide entre aquilo que é 

ou não é interessante à empresa, promove um alerta para a arquitetura estrutural previamente 

organizada em princípios e valores doutrinados pelos programas de educação corporativa. A 

organização dessas idéias em princípios universais bem regidos e formatados nos modelos de 

trabalho permite comparar a MARCA S/A às instituições disciplinares caracterizadas por 

Foucault (1987).  

 O saber fragmentado produzido pelos programas de educação corporativa garante a 

reprodução daquilo estabelecido como verdadeiro: “o eu, que aprendeu a ordem e a 

subordinação com a sujeição do mundo, não demorou a identificar a verdade em geral com o 

pensamento ordenador, e essa verdade não pode subsistir sem as rígidas diferenciações 

daquele pensamento ordenador” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 28), muito embora 

essas diferenciações, que ensejam as contradições vivenciadas, nem sempre são amplamente 

entendidas em sua completude pelos empregados.   

A comunicação é reconhecida entre os empregados pela natureza de sua direção 

aberta; muito embora, em desacordo, os mesmos entrevistados apresentem discursos 

contraditórios sobre esse aspecto, sugerindo a interpretação dialética de suas falas por meio do 

sistema de contradição. Tal fato rememora a doutrinação inerente ao programa de educação 

corporativa da MARCA S/A que modela o comportamento dos empregados em consonância 

com os interesses organizacionais por meio do desenvolvimento da competência instrumental 

e sua aplicabilidade prática no cotidiano das operações.  

Um lado das forças estabelece um sistema de reunião bem formatado que acontece, 

semanalmente, entre os empregados e a supervisão imediata. Nesses encontros são discutidos 

os problemas referentes a semana anterior, as metas e desafios para a semana seguinte. Há, 

ainda, os encontros anuais de comunicação que buscam o alinhamento das equipes aos 

objetivos estratégicos das áreas, conforme explicam os documentos internos analisados 

durante a pesquisa de campo. Os entrevistados confirmam, em sua maioria, que possuem 

espaço para se comunicar quando questionados sobre a liberdade de expressão:  
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(4) Dentro da empresa, eles deixam bem claro que você pode falar com qualquer 
pessoa a qualquer momento, independente se você vai passar por cima do seu 
chefe ou não, isso já aconteceu várias vezes, tem pessoas que em vez de falar com 
o chefe, vai direto com o diretor. Essa liberdade é dada ... então, é bem livre ... ela 
fala o que ela quiser. 

 

Em contradição à liberdade de comunicação e expressão, que consta no código de 

conduta, os mesmos relatos mostram que tal liberdade é controlada pela empresa, 

apresentando dessa forma a constituição dialética de forças contraditórias. Apenas a 

compreensão de sua historicidade e da evolução constante das políticas de desenvolvimento e 

educação de pessoas pode revelar a coexistência de dois mundos distintos que se completam: 

se por um lado, a empresa garante diversos mecanismos de comunicação para que o 

empregado possa se expressar livremente, por outro, ela prefere que esse empregado 

permaneça quieto e não exponha suas insatisfações durante as reuniões. Um comportamento  

que não estimula conflitos e questionamentos, como explica um dos sujeitos pesquisados:   

 
(10) Muita gente não gosta de questionar, mas existem horas que a gente questiona 
[..] Isso é um assunto meio delicado ... a MARCA ... ela é ... assim ... ela não te ... 
como eu posso falar? Ela não faz nada contra tí, se tu deres uma opinião ... é, mas 
assim ... ela não gosta que tu fiques falando as coisas, entende? Ela prefere mais 
que tu fiques .... se tu falar ... tu podes falar com o diretor ... se tu quiseres, tu 
colocas prá ele. 

 

Por essa razão, alguns empregados preferem não expressar suas opiniões; outros, no 

entanto, usam os diversos mecanismos de comunicação disponíveis na empresa para garantir a 

confiabilidade das suas exposições. A resposta do entrevistado, abaixo, sugere de que forma 

alguns empregados se comportam quando o assunto tem como tema principal a comunicação 

existente na MARCA S/A: 

 
(16) Geralmente, ele não fala direto para o gestor. Ele procura outro mecanismo ou 
canal não identificável ou, as vezes, até da analista, porque faz esse papel de 
repasse de informações [...] agora existem pessoas que ficam reclamando ... ficam 
resmungando por trás, mas não tomam nenhuma atitude para falar, porque existem 
canais que você pode falar sem se identificar, esse canal existe, agora, se a pessoa 
fica reclamando ou resmungando é outra situação.  

 

Outro sistema bem organizado para promover a competência instrumental são os 

Diálogos Diários de Segurança (DDS). A prática é realizada diariamente, em todos os turnos, 

pelos empregados durante 15 minutos, como bem explica um dos entrevistados:  

 
O nosso DDS, a gente tem todo dia. Quinze minutos de DDS, todas as turmas 
fazem ... quinze minutos antes de começar a trabalhar, em todos os turnos ... 
quinze minutos prá você falar sobre segurança ou o assunto que você quer falar ... 
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então, a maioria das vezes a gente trata de segurança, mas também ... ver o que a 
gente quer, o que a gente acha de algo, a gente tem livre arbítrio para falar o que 
quiser ... a gente tem essa liberdade de expressão ... de falar, de questionar, de 
elogiar, de criticar ... a gente tem tudo isso ... esse espaço existe ... a gente tem esse 
espaço lá, mas a maioria das vezes, é feito sobre segurança, a nossa segurança. 

 

Não se questiona a existência de espaços que garantam a liberdade para se expressar,  

mas o silêncio velado por grande parte dos empregados, presente nas pesquisas, assusta e 

revela o sentido dialético existente na política de comunicação. Mesmo que a empresa ofereça 

ao empregado oportunidades e canais para que ele possa se comunicar, garante que esse 

empregado não sinta-se à vontade para adotar tal comportamento uma vez que a 

instrumentalização desenvolvida na doutrinação não enseja grandes questionamentos pela 

própria característica do sistema. Portanto, o fato de a empresa possuir diversos canais de 

comunicação interna não significa que esses canais sejam, realmente, utilizados pelos 

empregados, em sua maioria.  

Tal como em Fausto, a satisfação nunca ocupa todos os espaços em completude nas 

respostas das entrevistas. Os empregados pesquisados vivem uma eterna luta que se evidencia 

por meio do seu sistema de contradição presente nos discursos recheados de conflitos. Uma 

das entrevistadas ressalta essa polêmica interna quando, também, responde sobre a liberdade 

de expressão: 
 

(13) Teve um caso aí de uma demissão  [...] O cara ... ele se sentiu insatisfeito ... 
porque isso tem, você nunca tá completamente satisfeito ... e o cara foi se 
posicionar ... falar que falou ... tipo ... um dia que o cara tava assim ... e aí, o 
gerente dele que queria aparecer ... levou prá cima ... E ele desabafou para o 
gerente operacional e o Gerente operacional falou com o gerente de divisão e aí ... 
o gerente de divisão chamou o carinha e aí ... o gerente de divisão falou e ele disse: 
“Tá, mas olha ... eu só quero sair final do ano”. Mas o gerente falou: “Não, você 
está demitido”. Ou seja, poxa ... e tem no código de ética ... eu sei porque eu leio ... 
você tem o livre arbítrio, você pode falar, liberdade de expressão ... mas que 
liberdade de expressão é essa? A menina até falou: poxa, mas tem que orientar ... 
eu não vou orientar ... porque a empresa ... ela dispõe do código ... a empresa é 
muito transparente ... tem o código de ética que tá ali, você distribui, você tem a 
intranet, você entra e você tem todos os acessos ... tem um canal, você liga e de 
repente ... denuncia ... tem um canal aberto de ramal, tem escrito, tem tudo ... a 
comunicação é perfeita ... só que assim ... tu tem o teu dia-a-dia, e a pessoas, às 
vezes, não sabem ... é ... o que tem dentro da empresa. 

 

O próprio entrevistado é contraditório em seu depoimento: ao mesmo tempo que julga 

como ilícita a demissão do colega, uma vez que a empresa permite, em seu código, a livre 

expressão, defende a empresa como transparente. Em uma constituição dialética, o empregado 

entende que a MARCA S/A é perfeita e quando ela não o é, ele, imediatamente, condena 

aqueles que fazem parte do seu quadro porque é a única forma que ela encontra para reduzir 
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seus conflitos internos. Percebe-se, dessa forma, a transferência de culpabilidade da empresa 

ao corpo gerencial. A empresa se sustenta pelo sistema de padrões e os gerentes passam a ser 

os culpados pela falha no processo, como explica a mesma entrevistada:  

 
(13) Olha só ... nosso sistema de comunicação é perfeito ... o gerente é que, às 
vezes, sai da linha ... e ... ninguém nota.  

 

 Assim, a MARCA S/A consegue criar um elo de ligação entre ela e seus empregados. 

Pagès et al (2006) concordam que a linguagem é usada pelas empresas como um mecanismo 

de dominação no fornecimento dos princípios gerais e na instauração dos manuais e regras, 

situação comprovada pelas respostas dos entrevistados quando se coloca a existência do 

código de conduta. Em uma perspectiva global, o pensar no sentido espontâneo originado para 

sugerir o caráter questionável da sua própria maneira de entender a realidade que o cerca, por 

meio do auto-questionamento, perde seu caráter universal pelo uso da linguagem. Essa 

advertência sobre o papel da linguagem no processo de perpetuação de determinadas culturas 

foi, ainda, explicada por Adorno e Horkheimer (1985).  

Quando um empresa não coloca em prática aquilo que defende em termos de valores 

promove incredulidade, ceticismo e frustrações (VANCONCELOS, 2008). Por outro lado, na 

empresa MARCA S/A o constitucionalismo existe exatamente como forma de manutenção do 

status quo. Tal sistema de regras bem organizado e conduzido acaba por garantir a 

credibilidade de suas ações e a manutenção da cultura organizacional por meio dos programas 

de educação corporativa. Uma das forças visíveis desse programa propõe que o processo de 

crescimento, na organização, está relacionado, basicamente, ao alinhamento dos gerentes à 

esses valores, como revela uma das respostas:  

 
(2) As promoções ... elas estão muito mais vinculadas a quesitos como: 
experiência, como a pessoa se apresenta no trabalho ... se ela é boa de trabalho ... 
se ela coopera no dia-a-dia ... as promoções sempre são ... a MARCA, ela tem essa 
coisa ... se a pessoa for boa, realmente, ele tem oportunidade de crescer na nossa 
empresa. 

 

A progressão de carreira representa para os empregados o reconhecimento da 

organização ao seu empenho e entrega em termos de trabalho. Compreende-se, então, que o 

desenvolvimento da própria competência instrumental é que garante aos empregados maiores 

oportunidades de crescimento uma vez que passam a adotar comportamentos alinhados aos 

interesses da empresa. Quando interpreta-se o fluxo de contradições que permeiam o 

programa de educação corporativa, é possível visualizar um sistema fordista de produção 
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(TAYLOR, 1990) que privilegia o operário-padrão da mesma forma que considera a 

importância do comprometimento dos empregados, característica típica do sistema toyotista 

(DEMING, 1990).  

A dialética, no entanto, tem entre suas principais características o movimento contínuo 

e é exatamente esse movimento que inaugura um mix de renovação e contraste entre tese e 

antítese fazendo emergir um novo Fausto, reflexo da justaposição entre esses contrários, 

revelado por meio da síntese – negação da negação, categoria apresentada na próxima seção.  

 

 

3.1.3 Negação da negação  

 

“O que foi, torna a ser. O que é, perde existência. O palpável é nada. 
O nada assume essência” 

Goethe. 
 

 A análise das entrevistas remete a um processo de construção de significados ainda 

pouco discutido entre as correntes dominantes na acadêmica brasileira na área de educação 

corporativa. Os discursos dos sujeitos pesquisados cerca-se de contradições e idéias que se 

confrontam traduzindo-se em conflitos internos e complexidades inerentes àqueles que 

compõem o universo organizacional da MARCA S/A.  Essa compreensão de forças opostas, a 

conexão entre realidades ambíguas e, mais ainda, a força com que elas se atraem fizeram com 

que fosse necessária a busca de uma interação entre esses dois mundos. É a partir dessa 

interpenetração entre os contrários que emergem os assuntos discutidos e classificados nas 

categorias que tratam da totalidade e do sistema de contradição.  

 Muito embora diga-se que os programas de educação corporativa são fontes de 

crescimento pessoal, ainda assim, observa-se a forte formação doutrinária existente na 

organização pesquisada. Não existem conflitos entre as correntes epistemológicas estudadas e 

os diversos treinamentos existentes são apenas multiplicados aos empregados como meio de 

perpetuação de uma cultura dominante que privilegia a manutenção do status quo.  

 Esse novo imperativo organizacional, que requer empregados com capacidade de 

pensar e agir, não necessariamente vai ser encontrado na MARCA S/A. O desenvolvimento 

de competências instrumentais é a expressão que melhor caracteriza aquilo que denomina-se 

de Plano Anual de Educação aplicado na empresa. Na verdade, trata-se de obediência a um 

padrão de comportamento regido pela empresa, executável pela maior parte dos empregados e 

sujeito a punições em caso de desvios de conduta. Constata-se, dessa forma, a existência de 
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um processo doutrinário na concepção dos programas educacionais que privilegia os 

interesses da organização. 

Por outro lado, dentro de uma abordagem dialética, os empregados têm maiores 

chances de progressão funcional uma vez que a empresa investe na qualificação contínua de 

seu quadro. Não se pode negar que algumas oportunidades surgem, internamente, na própria 

organização e são aproveitadas pelos empregados dentro daquilo que se propõe a MARCA 

S/A. Outras, no entanto, podem ser encontradas fora do contexto organizacional uma vez que 

empregados qualificados estão sujeitos a maiores níveis de empregabilidade externa quando 

se leva em consideração os mais variados cursos técnicos de excelente qualidade oferecidos 

pela empresa. É notório que essa formação técnico-profissionalizante garantida aos 

empregados da organização permite uma competição mais igualitária entre os membros de 

uma sociedade.  

Há algo mais, entretanto, que mesmo não expresso formalmente, todavia é, em 

essência, sentido pelos empregados que compõem esse universo pesquisado. No dilema entre 

o prazer e a angústia que circunda os entrevistados, o sistema de educação corporativa da 

empresa vai além, se unifica a partir das contradições fazendo emergir novas interpretações na 

síntese desenvolvida por meio das práticas que englobam a gestão do clima organizacional. 

Tal prática sobrepõe-se aos conceitos primários de formação instrumental no momento em 

que a empresa desenvolve um espaço para ouvir e atender às demandas do quadro de 

empregados oferecendo-lhes mais um canal de comunicação para expor suas insatisfações. 

Cria-se, assim, um novo Fausto inesperado e brilhante, que surpreende, ao revelar a 

justaposição sintética. Na obra de Goethe (1984) vislumbra-se o retorno inesperado do 

personagem principal quando ele procurar alternativas para se desvencilhar do diabólico 

acordo feito com Mefístoles que, se antes lhe traria o amor de Margarida, agora o impede de 

vivê-lo em plenitude.  

Uma das ferramentas que oferece suporte para o gerenciamento do clima na empresa, 

é a Pesquisa Anual de Clima Organizacional realizada em parceria com o instituto Great 

Place to Work. Os empregados sentem-se satisfeitos em participar dessa pesquisa e ela faz 

parte  dos rituais que perfazem o construto social da MARCA S/A.  

Além da pesquisa anual, existe, na empresa, um programa de gerenciamento de clima 

que ocorre, em todas as áreas, uma vez a cada três meses. Nessas ocasiões são realizadas as 

reuniões internas de clima com a participação da consultora interna de gestão de pessoas,  

como explica um dos entrevistados:  
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(12) Essa pesquisa é o seguinte, a gente avalia todas as áreas da empresa, a nossa e 
as outras ... se tem problema, a gente vai de zero a dez ... o valor ... a gente, por 
exemplo, como é que ta essa comunicação entre áreas? Se eu achar que tá ruim, eu 
boto cinco, boto sete ... aí a empresa prepara um trabalho em cima disso... é, 
porque aquele ponto tá ruim ... aí vamos debater aquilo lá [...] tem uma pessoa que 
chama, é a menina, a Sandra ... Aí, a gente vai com ela, forma o grupo e ela reúne 
o grupo o ano todinho para tirar as dúvidas, o porque daquele ponto negativo. 

 

O contexto que envolve a gestão do clima renova um passado distante, ao revelar um 

saudosismo que retorna no Fausto cientista, quando a própria empresa proporciona aos 

empregados a chance de reflexão e discussão sobre os problemas que envolvem o trabalho de 

cada equipe. Um Fausto que revive sua formação científica ao buscar, em seus 

conhecimentos, meios para ter de volta a liberdade perdida uma vez que essa seria a única 

oportunidade que lhe resta para viver seu amor com a doce Margarida. O mesmo acontece 

com os empregados, que utilizam esse canal para expressar suas idéias, livres de qualquer 

imposição que possa restringir sua maneira de pensar. 

Dessa forma, a participação dos empregados nas reuniões é evidente e a oportunidade 

de manifestação é percebida na resposta de um gerentes pesquisados quando pergunta-se de 

que forma acontecem essas reuniões:  

 
(4) Na realidade é como se fosse uma conversa que tem justamente entre o pessoal 
que está na base, são os operadores, justamente para facilitar a comunicação, a 
troca de idéias, o relacionamento, justamente entre o operador e o gerente, 
operador e operador e entre equipes [..] é mais uma conversa que você passa 
informações [...] é todo mundo em uma mesa redonda, começa a discutir, vai 
passando idéias, informações e aí, de acordo com a necessidade de cada equipe, a 
analista vai dar um direcionamento diferente para cada situação. 

 

Todas as reuniões obedecem um cronograma específico realizado pela área de gestão 

de pessoas tornando-se, portanto, um processo burocratizado que permite aos empregados 

expor suas angústias e os desgastes que envolvem as relações entre os gestores e 

subordinados. Assim, elas aparecem como uma alternativa viável para os empregados 

manifestarem suas insatisfações ou, ainda, uma tentativa que parte da própria MARCA S/A 

em buscar espaços que ofereçam aos empregados oportunidades de expressão, como 

considera um dos gerentes operacionais, quando ele explica que:  

 
(3) essa reunião serve de meio de comunicação para os operadores, é um alívio 
para a pressão dos operadores. Então, um operador tá precisando falar alguma 
coisa, as vezes ele não tem como falar, então, tem essas analistas que são sempre 
mulheres, não são homens, como uma forma até de colocar ou melhorar o vínculo, 
se você coloca um homem lá, é uma coisa, quando você coloca uma mulher é 
diferente, então, elas pessoas preparadas, geralmente é psicólogo ou assistente 
social, geralmente tem essa formação, são pessoas que tem mais facilidade de 
conversar e puxar coisas desses operadores [...] Então, sempre se procura 
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conversar, tenta fazer com que eles se abram mais, eu já participei dessas reuniões 
e geralmente quando você começa, você começa meio, digamos assim, meio 
travado, aí depois, a pessoa vai conversando e os operadores começam a colocar 
seu ponto de vista e a perder o medo, porque a primeira coisa que acontece é que 
as pessoas ficam com medo. Então, depois elas começam a falar e saí naturalmente 
e como é por equipe, ninguém mistura ninguém, então, tudo que é falado fica na 
equipe. A equipe pode ser dividida em duas, dependendo do tamanho, e fica muito 
melhor para conversar. Então, as pessoas se abrem e essas informações são 
passadas para os gestores, mas são passadas, confidencialmente, não é dito quem 
disse isso ou aquilo. É feito um diagnóstico daquela equipe e esse diagnóstico é 
passado para o gestor.  

 

Dentro da lógica dialética, no entanto, a síntese surge como forma de justaposição dos 

contrários. Se a empresa permite por meio das reuniões um espaço para crítica e reflexão ao 

trazer a tona o antigo Fausto; por outro, percebe-se, também, a utilização de mecanismos para 

sustentar a formação cultural existente, principalmente, no que diz respeito aos aspectos 

comportamentais, o que configura-se na presença do Fausto preso e limitado pelas restrições 

que lhe foram impostas. Nosso personagem, assim como os empregados, sente o livre arbítrio 

repreendido uma vez que ambos tem obrigações a cumprir dentro do próprio universo em que 

vivem: da mesma forma que Fausto tem um acordo com Mefístoles, os empregados da 

MARCA S/A também possuem padrões de comportamento que devem ser seguidos. A 

resposta de um dos sujeitos, em seguida, caracteriza o limite em que vivem os empregados da 

MARCA S/A quando questionado sobre a liberdade para expor seu ponto de vista nessas 

reuniões: 

 
(5) Tem, tem, isso tem. Tenho e muita liberdade, a gente tem ... só que ... como eu 
te falei antes ... a gente tem liberdade, fala ... às vezes, tem ... muitos que não 
falam ... com medo e tal ... mas, não acredito que tenha represália ... aí quando um 
fala, alguns se manifestam e já pegam aquela carona, entendeu? E eu sou um cara 
que eu até tô parando ... que eu fui chamado de muito questionador ... 

 

  Como esclarece Foucault (1987, p. 118) “é dócil um corpo que pode ser submetido, 

que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado”. Muito embora o 

questionamento seja elucidador para dúvidas e condição imanente à reflexão dos empregados, 

a empresa não supera a antítese em sua totalidade porque desenvolve a competência 

instrumental tornando-os dóceis e úteis aos sistema produtivo. É a gerente de 

desenvolvimento de pessoas quem melhor explica de que maneira isso acontece na gestão do 

clima organizacional da MARCA S/A:  

 
(1) As reuniões de clima, elas servem prá tá checando a percepção, como tá o nível 
de satisfação do empregado [...]a parte comportamental, a gente tem um programa 
chamado: Programa de Desenvolvimento de Clima. Então, a MARCA S/A, ela 
tem mais de dez anos ... é uma estrutura, um programa que trabalha desde o 
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gerente de área até o nível operacional com todas as equipes, essa estrutura da 
comunicação dentro da empresa. Nesse programa, já tem, também, o fator 
comportamental, então, reforçando os valores, a cultura, toda uma estrutura dentro 
da fábrica de relacionamento que é o alicerce da base de produção. 

  

Toda a parte comportamental e a concepção dos programas educacionais exige, 

portanto, os resultados dessas reuniões para que sejam levadas às equipes os treinamentos que 

se fazem necessários para adequação ao modelo proposto. Tal sistema engendra mais um 

mecanismo de manutenção da cultura para que as situações e insatisfações sejam gerenciadas 

com o objetivos de não causar danos ou prejuízos à produtividade.  

Quando se recorre, ainda, à instância psicológica (PAGÈS ET AL, 2006), nota-se um 

universo de comprometimento que perpassa a responsabilidade do empregado em contribuir 

com seu papel uma vez que a empresa atende e responsabiliza-se pela sua parte no sistema de 

troca entre as partes interessadas. Tal sistema de mediação aparece, bem nítido, quando 

interpreta-se a resposta de um dos entrevistados no momento em que se pergunta o que a 

MARCA S/A representa para ele. Em suas palavras: 

 
(14) Quando eu entrei na MARCA, eu tinha sexta série ... hoje, eu me formei na 
MARCA ... estudando ... trabalhando e estudando ... conclui vários cursos ... fiz 
metalurgia, tudo que eu tenho eu agradeço muito à MARCA, tudo que eu tenho eu 
devo à empresa. Tudo. Tudo. Tudo que eu sei, eu aprendi lá. Tudo mesmo. Antes, 
quando eu entrei ... eu comecei a trabalhar, eu trabalhava em uma panificadora ... 
eu ganhava meu dinheiro para me vestir, me manter ... mas, nunca consegui nada. 
Tudo que eu tenho hoje, eu ganhei da MARCA. Foi de lá da empresa, isso eu 
nunca vou dizer não porque eu não sou mal-agradecido e tudo que eu tenho, 
ganhei da MARCA. Muito, muito, muito, muito. Eu mesmo parei prá pensar e 
observei ... tudo que eu tenho, ganhei dalí, jamais eu ... eu posso falar assim uma 
coisa que eu não concordo, mas falar mal da MARCA, eu jamais vou falar ... 
porque ... pode ter vários colegas nosso ... eu sou bem tratado, nunca me faltou, 
quando eu precisei, nunca me faltou. 

 

 E assim, cresce, dentro da MARCA S/A, um sistema dialético que se encontra 

onipresente no modelo de universo organizacional praticado na empresa. Sabe-se que as 

crenças inabaláveis existentes na organização representam fonte de doutrina porque estão 

dentro daquilo que é defendido pela gerência intermediária e discutido nos mais variados tipos 

de programas existentes como dogmas inquestionáveis. A racionalidade subjetiva do corpo 

funcional nem sempre encontra espaços para atuação porque é, na maior parte das vezes, 

substituída pela racionalidade instrumental das ações organizacionais. Na verdade, existe um 

choque entre essas racionalidades e a força predominante da ação instrumental acaba por 

minimizar as idéias individuais dos empregados ao substituí-las por um ideário coletivista que 

obedece aos padrões de comportamento regidos pelo modelo imposto. Quando se convive 

com os empregados da MARCA S/A, nota-se a patologia social existente entre seus membros 
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e não percebida pelos empregados porque eles, em sua maioria, estão envolvidos nesse 

movimento de alienação.  

 O caráter paradoxal que revela algumas respostas dos entrevistados é sustentado pela 

crença principal de que a organização é a principal mantenedora do seu bem-estar ao garantir-

lhes programas de treinamento que sustentam seus empregos. Essa segurança deve ser 

preservada por todos aqueles que desejam permanecer no sistema. Os empregados vivem em 

um confronto entre o prazer que encontram nas oportunidades de crescimento e o limite na 

realização de suas atividades diárias. Percebe-se, assim, a complementariedade dialética 

presente em Adorno e Horkheimer (1985, p. 14) quando os autores consideram que 

“desaparecendo diante do aparelho a que serve, o indivíduo se vê, ao mesmo tempo, melhor 

do nunca provido por ele”.  

A empresa atua, então, como reguladora de um modelo em que os princípios 

norteadores estão pautados na prática e adesão aos valores organizacionais e que, em 

contrapartida, oferecem aos empregados a segurança necessária para a promoção de seu bem-

estar. Cabe, dessa forma, citar a obra de Reboul (1980) no momento em que o autor considera 

as pessoas como principais responsáveis pelo caráter doutrinário de alguns modelos de ensino. 

No caso da MARCA S/A, os próprios empregados são responsáveis, também, pela alienação 

dominante, uma vez que preferem aderir a um sistema, ao contrário de questioná-lo em sua 

íntegra, porque isso refletiria na perda dos programas e oportunidades de progressão funcional 

concedidos pela empresa. Por outro lado, condenar Fausto e sua busca incessante seria, 

também, condenar a MARCA S/A e os seus empregados a viver dentro um sistema retrógrado 

de gerenciamento que jamais evoluiria para o caminho percorrido pelas grandes empresas na 

adoção de modelos mais modernos de gestão.   

 É preciso, então, caracterizar esse movimento. Se, em um primeiro momento, os 

programas de educação corporativa garantem oportunidades de crescimento pessoal aos 

empregados da MARCA S/A, em sua aplicação encontra-se presente uma formação 

excessivamente instrumental que inibe a competência crítica e reflexiva de seus empregados, 

característica inerente ao processo educacional em seu caráter ontológico. Dessa forma, torna-

se imprópria a denominação utilizada pela empresa ao instituir seu Plano Anual de Educação 

porque encontra-se em oposição aos conceitos de educação aqui apresentados no referencial 

teórico. Essa formação instrucional de origem doutrinária enseja, assim, a alienação dos 

empregados e conseqüente adesão inquestionável aos valores organizacionais, tratados na 

MARCA S/A como dogmas e que regem a dominação exercida pela empresa perante seus 

empregados. Esse encadeamento de fatores sobrepõe-se ao conceitos de tese e antítese porque 
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engendram relações de autoridade e obediência irrestrita presente nos empregados pela 

relação dualista que ele desenvolve com a organização pesquisada.   

 Muitos autores sugerem que a prática da educação corporativa e um dos seus objetivos  

principais fundamenta-se na educação para o mundo dos negócios em que a empresa 

encontra-se inserida (EBOLI, 2004). Ora, o processo educacional desenvolve, em sua gênesis, 

a transformação de pessoas e não a adequação e alinhamento dos empregados aos valores 

organizacionais. Sem dúvida, trata-se, portanto, de uma abordagem neotaylorista que 

caracteriza os tempos ainda mais modernos vividos pela nossa sociedade e pela lógica da 

sustentabilidade capitalista. 

 

 

Resumo do capítulo:  

 

 Nesse capítulo apresenta-se os resultados obtidos na pesquisa de campo. Em 

consonância com a metodologia escolhida, que tem como pressuposto a reflexão e discussão 

sobre a relação de causalidade e contradições subjacentes a um fenômeno, a análise das 

entrevistas foi realizada a partir da interpretação das falas dos sujeitos pesquisados e posterior 

confrontação à luz das teorias apresentadas no referencial teórico.  

 Os trechos das entrevistas foram alocados dentro de três categorias de natureza 

essencialmente dialética: Totalidade, Sistema de contradição e Negação da negação. Com o 

intuito de facilitar a compreensão da pesquisa de campo, primeiro dividiu-se os trechos de 

cada entrevista nas categorias dialéticas definidas a priori. Em seguida, os trechos destacados 

dentro de cada categoria foram subdivididos em temas para justificar sua inserção em 

determinados espaços na análise dos resultados.  

 Na primeira parte, o sentido de totalidade foi expresso pelos trechos das entrevistas 

que denotam o movimento universal do fenômeno estudado. Além disso, buscou-se a visão 

sistêmica para interpretar as relações de complementariedade e de natureza mediata e 

imediata que circunscrevem as respostas dos sujeitos.  

 A conexão entre forças opostas que engendram a interpenetração dos contrários deu-se 

nos trechos em que os sujeitos expressavam, em seus depoimentos, a contradição. Sua fala, 

em vários momentos, apresentava desacordo e refletia um contraste de opiniões sobre um 

mesmo tema. Entende-se, portanto, a natureza transcendente desses discursos. A interrupção 

relativa, como sinaliza Demo (1980) esteve presente em diversos momentos da entrevista e 

um dos seus principais motivos, sem dúvida, deve-se ao sistema de mediação existente na 
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empresa que provoca essa relação dualista de sentimentos entre os empregados e a empresa 

em que atuam.  

  A compreensão do fenômeno estudado e o aprofundamento da análise por meio dessa 

conexão entre forças opostas, permitiu a superação do conhecimento e das idéias primárias 

desenvolvidas no problema, caracterizando assim um movimento de natureza dialética por 

meio da síntese. Uma vez que, durante as respostas dos entrevistados, percebeu-se um 

movimento da empresa em buscar um espaço que garantisse aos empregados maiores 

oportunidades de expressão e práticas mais reflexivas, foi imprescindível a interpretação do 

modelo de gestão do clima organizacional para que se formasse a construção sintética ainda 

incognoscível durante a elaboração do problema de pesquisa.  

 Essas novas relações captadas no decorrer da pesquisa possibilitaram a negação ao 

dogmatismo e o caráter apologético em manifestações extremadas de tese e antítese porque 

evitaram um equilíbrio absoluto entre as contradições encontradas no estudo. E assim, um fato 

que a priori foi negligenciado pela pesquisadora, tornou-se essencial em outro momento para 

que o tempo do vir-a-ser, pudesse, de fato, estar presente nessa pesquisa.   
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4 CONCLUSÕES 

 
 
                                                           Se meu encanto é o movimento, como posso eu concluir?  

 
“Nesta mansa claridade reamanhece o coração!  

Dentro há paz, serenidade; raia luz, fala a razão” 
 Goethe. 

  

 

O objetivo desta dissertação foi responder à seguinte questão: como as forças 

contraditórias existentes nos programas de educação corporativa garantem, de um lado, 

maiores oportunidades de crescimento profissional e, de outro, inibem a competência crítica e 

reflexiva? A discussão que se impôs envolve a natureza instrumental e as forças contraditórias 

existentes no programa de educação corporativa desenvolvido pela empresa MARCA S/A. Se, 

em um primeiro momento, ele garante oportunidades de crescimento pessoal, por outro lado, 

inibe a competência crítica e reflexiva ao desenvolver, nos empregados, uma competência 

excessivamente instrumental. Uma situação que, embora dicotômica, explica a complexidade 

inerente aos sistemas organizacionais contemporâneos e que rememora uma das principais 

obras do filósofo alemão Goethe: o dramatismo poético recheado de contradições presente em 

Fausto.  

 Essa obra dialética, mesmo incompleta, permite realizar uma analogia com o programa 

de educação corporativa aplicado na MARCA S/A e a realidade vivenciada pelos empregados 

participantes. Da mesma forma que o personagem principal de Goethe (1984), os empregados 

da MARCA S/A vivenciam uma realidade repleta de contradições e sentimentos que se 

misturam entre prazer e angústia em suas relações com a empresa pesquisada. A 

interpenetração dessas contradições, que fundamenta um dos elementos principais da 

epistemologia dialética, traz como conseqüência movimentos opostos em relação à formação 

dos empregados: ora, esses programas elevam suas oportunidades de crescimento profissional 

e ora, limitam sua forma de pensar e se comportar, uma vez que as competências 

desenvolvidas têm um escopo essencialmente instrumental.  

 Essas duas realidades, que atuam de forma instável obedecendo ao movimento 

dialético, ensejam a compreensão dos espaços e fenômenos infinitos que circundam a história, 

a evolução dos tempos e a necessidade de pensar e problematizar a ciência da Administração 

e seu objeto de estudo – as organizações – como ciência social. Para melhor entendê-los, 
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portanto, exige-se uma abordagem multifacetada que leve em consideração o sistema de 

mediação que favorece o entendimento dos conhecimentos de origem mediata. 

Assim, em desacordo com o mainstream funcionalista, a proposta dessa pesquisa foi 

estudá-la como um sistema que possui pluridimensionalidade e contradições que afetam o 

bem-estar daqueles que compõem esse universo. Optou-se por compreendê-la a partir do 

caráter sistêmico do ambiente que a compõe ao penetrar nas sutilezas das interações humanas, 

além de discutir os fenômenos que a envolvem como um processo histórico condicionado 

pelos movimentos de natureza dialética que fazem parte do construto de toda realidade social. 

O pulso da realidade não se configura de forma natural. São os próprios homens que 

constroem essa sociedade ao mesmo tempo em que ela os condiciona a seguir por 

determinados caminhos. Foi uma opção contrária à literatura que prevalece no ensino da 

administração e, por essa razão, uma contribuição oportuna para a academia e a sociedade em 

geral. É essa atmosfera de diversidade e antagonismo, salientada pela dialética, que favorece o 

delineamento de tese e antítese, a principal razão de sua escolha como metodologia para esse 

estudo, uma vez que tal método poderia oferecer o máximo de realidade possível à 

compreensão de um fenômeno.  

A principal responsabilidade foi despertar um outro “eu” existente nos programas de 

educação corporativa apresentando um lado mais realista que reconstitui o dramático Fausto e 

sua rebeldia discreta, nem sempre perceptível ao observador menos atento, mas cujos reflexos 

ainda permanecem em sua atmosfera dualista que explora facetas particulares ao despertar 

diferentes desejos e vontades dentro de um mesmo “eu” dialético. A pesquisa  perpassa, dessa 

forma, pelo estudo do fenômeno em sua totalidade e a metodologia dialética apresentou-se 

como uma proposta factível para se pudesse discutir e aprofundar o conhecimento 

desenvolvido pela academia ao revelar o outro lado desse Fausto, até então, pouco discutido 

em trabalhos anteriores.  

Em sua natureza dialética, a amplitude do conhecimento é vasta e transitória e, 

justamente, por esse motivo ele é tão fascinante, como esclarece Goethe (1984, p. 54) “Como 

fora a princípio, oh sacra onipotência, teu mundo é hoje ainda enigma, assombro, encanto”. Se 

Fausto vive um eterno conflito uma vez que nunca se satisfaz quando alcança prazeres até 

então inimagináveis e incognoscíveis, o que retrata a essência dialética e o eterno movimento 

de busca, os empregados da MARCA S/A sentem-se em situações igualmente contraditórias 

em relação à empresa em que trabalham. A pesquisa de campo revela a própria inquietude 

conflituosa em que vive o personagem principal de Goethe (1984).  
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É admitido que toda opinião construída deve estar sustentada por comprovações 

empíricas para justificar o avanço e o desafio no campo da ciência. Apesar do ceticismo 

existente entre muitos pesquisadores, uma vez que o método não apresenta respostas objetivas 

ao problema estudado, o surgimento da dúvida e a possibilidade de crítica ao conhecimento, 

já enche de plenitude o pesquisador dialético e possibilita a evolução do conhecimento por 

meio da construção sintética. Cabe, ainda, lembrar que as mudanças acontecem pela 

formulação de perguntas e não apenas de respostas prontas e finalizadas.  

Como se buscou estudar o programa de educação corporativa a partir da razão 

dialética, vários autores foram pesquisados para que se pudesse estabelecer um sistema de 

categorias que fosse comum e próprio à metodologia escolhida: totalidade, sistema de 

contradição e negação da negação. O caso empírico da empresa MARCA S/A proporcionou o 

alinhamento entre os dados encontrados no locus e as concepções previamente discutidas no 

referencial teórico.  

Toda a lógica dialética de construção do conhecimento teve como embasamento o 

sistema de contradição inerente à MARCA S/A e o estudo de tese e antítese traduzem o 

espírito rebelde e o mundo de sentimentos conflitantes e inesperados expressos nas respostas 

dos sujeitos investigados.  

O próprio conceito de organização foi o ponto de partida utilizado para retratar a 

questão social e fundamentar a proposta dessa dissertação: sistemas sociais, formalmente 

organizados, que visam alcançar objetivos e colher resultados. Se as concepções teóricas a 

revelam como um sistema social, entende-se, portanto, que duas ou mais pessoas estão 

envolvidas nessa relação, muito embora, nem sempre, essas pessoas façam parte de um 

mesmo grupo de interesse, gerando nos ambientes organizacionais, os mais variados tipos de 

conflitos sociais. As organizações revelam-se, dessa forma, como espaços propícios para 

coalizões entre interesses díspares. Tais divergências podem acarretam problemas e prejudicar 

o alcance dos objetivos e, em conseqüência, de seus resultados. Cabe, então, à algumas 

vertentes da academia produzir teorias organizacionais que ajudem na compreensão e na 

solução desses problemas causadores de conflitos. Essas teorias têm, como objetivo maior, 

prescrever, explicar e analisar os ambientes organizacionais e os fenômenos intrínsecos 

ligados a esses ambientes por meio do funcionalismo.  

 Mesmo que se possa afirmar que os programas de educação corporativa garantem aos 

empregados da MARCA S/A maiores oportunidades de crescimento pessoal e profissional 

conforme os resultados encontrados, a empresa, por outro lado, estabelece um conjunto de 

valores onipresentes no seu modelo de gestão que provoca em seus empregados uma lógica 
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excessivamente instrumental por meio de uma formação doutrinária. Vários foram os aspectos 

encontrados nas respostas dos sujeitos que a caracterizam como uma empresa repleta de 

símbolos, regras e padrões que remetem ao regime pastoral proposto por alguns autores 

também referenciados nessa pesquisa.  

 Em contraposição ao modelo ortodoxo de gestão originário do sistema taylorista, a 

empresa adota seu programa de educação corporativa como mecanismo de sustentação  do 

padrão de comportamento que deve ser reproduzido pelos empregados. Admite-se, portanto, a 

coexistência de tese e antítese que, ao se sobreporem de forma antagônica, permitem emergir 

empregados alienados que adotam padrões de comportamento similares, na maior parte das 

vezes, em conformidade com aqueles exigidos pela empresa.  

 É fato que todo grande projeto altera a estrutura de vida das pessoas que habitam na 

região. No entanto, o programa de educação corporativa da MARCA S/A exemplifica a 

dimensão com que essas alterações ocorrem. A ampliação do campo de atuação da empresa e 

os temas desenvolvidos em seu plano de educação permitem que alguns comportamentos 

exigidos para os empregados moldem, ainda, relações familiares e impõem uma nova cultura 

à população habitacional da região. Nos trechos de algumas entrevistas, percebe-se que a 

empresa dita quais valores e regras devem ser colocados em prática pelo empregado e, em 

conseqüência, pela sua família, definindo, dessa forma, a cultura de uma sociedade e, ainda, 

quais valores são considerados certos ou errados.  

 Como os próprios empregados afirmam, os programas de treinamento são de excelente 

qualidade e possibilitam oportunidades de crescimento, além de ampliar sua empregabilidade. 

Por outro lado, em desacordo, pondera-se uma relação de influência exercida pelos programas 

de educação corporativa que, em conjunção com outros fatores, fazem emergir profissionais 

alienados que desenvolvem apenas a competência instrumental. Esse tipo de competência 

segrega o processo de educação e o reduz apenas à formação doutrinária, normatizando o 

padrão de pensamento das pessoas e, em conseqüência, seu padrão de comportamento.  

Em paralelo à tese e antítese discutidas nesse programa, a gestão do clima 

organizacional surge como síntese ao favorecer a abertura de novos espaços, proporcionados 

pela empresa, que sugerem a reflexão crítica e o debate, mesmo que nem sempre esses 

momentos ocorram, uma vez que os empregados são instrumentalizados pelo sistema vigente. 

 Nota-se que as mudanças de ordem explícita promovidas pela empresa MARCA S/A e  

que exigiram uma reconceptualização do seu estado da arte em gestão, muitas vezes, 

acontecem como um processo histórico condicionado pela própria empresa para neutralizar 

interesses divergentes entre acionistas e empregados. Tal conhecimento apenas poderá fazer-
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se emergir quando estuda-se as mudanças de ordem implícita nem sempre percebíveis a uma 

sociedade que anseia por soluções que atendam às suas carências sociais mais simples, como 

por exemplo, a educação.  

 Em um país como o Brasil, é mais fácil entender porque práticas de gestão, que têm 

como pressuposto a instrumentalização das relações, são comumente aceitas pelas pessoas. Se 

o estado não atende a essas carências sociais mais simples, como a educação, a população 

acaba por sentir-se seduzida por um sistema dessa natureza e a possibilidade de sujeição 

aumenta consideravelmente.  

 A discussão sobre o programa de educação corporativa desenvolvido na MARCA S/A 

pretende iniciar uma nova vertente no campo da Administração que estimule pesquisas dentro 

do enfoque dialético uma vez que o método tem como uma de suas principais características a 

reflexão e o debate dentro de uma perspectiva de temporalidade. Analisar os pressupostos e 

problematizar os programas de educação corporativa e sua aplicabilidade em outros universos 

organizacionais podem, também, levar novos pesquisadores a concentrar seus estudos em 

esforços cognitivos que apresentem diferentes idéias além daquelas discutidas nessa 

dissertação.   

 Sugere-se, ainda, temas para uma nova agenda de pesquisas que privilegiem os 

programas de educação gerencial em instituições de ensino formais e privadas, porque 

acredita-se que essas temáticas poderão proporcionar e apresentar novos fundamentos que 

corroborem para uma discussão acadêmica mais ampla e complexa, exigência que requer tal 

assunto, como nos explica Goethe, um dos maiores autores dialéticos de todos os tempos, 

nem todo ensino leva à educação no sentido valorativo que ela exige:  “Tens razão; sim, tudo 

isso é mero ensino, que não entendimento” (GOETHE, 1984, p. 109). 

 

 

Resumo do capítulo:  

 

 Esse capítulo apresentou as conclusões obtidas junto ao campo organizacional 

pesquisado naquilo que se refere as contradições existentes no programa de educação 

corporativa desenvolvido na empresa MARCA S/A, além de sugestões que contemplem uma 

nova agenda de pesquisas dentro do enfoque dialético que possam garantir à academia as 

fundamentações necessárias para ampliar o debate sobre a temática proposta nessa 

dissertação.  
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Roteiro de entrevista - A 

Gerente da divisão de desenvolvimento de pessoas  

 

1. Quais os objetivos principais a serem atingidos com a educação corporativa?  

2. Quais são as principais competências a serem desenvolvidas em cada público? Tais 

competências estão alinhadas com as competências organizacionais? 

3. Quais os tipos de programas existentes? Existe alinhamento entre esses programas e a 

estratégia da empresa?  

4. Como é realizado dentro da empresa o programa de desenvolvimento gerencial? 

5. A concepção dos programas educacionais sustenta idéias e pensamentos diferentes?  

6. A empresa se preocupa em disseminar a cultura e os valores da empresa entre os 

empregados?  

7. Além da formação das competências humanas, os programas educacionais são 

concebidos de forma mais ampla com temas que não estejam totalmente atrelados à 

estratégia da empresa? Em caso afirmativo, quais os temas?  

8. A empresa possui algum convênio com instituições de ensino externas? Em caso 

afirmativo, os programas são customizados para atender aos interesses do negócio da 

empresa?  

9. Quem são os responsáveis pela execução dos programas (facilitadores externos, 

consultores, professores de universidades externas, facilitadores internos, gestores e 

executivos da empresa? 

10. Os líderes e gerentes se envolvem com o processo de aprendizagem? De que forma?  

11. Existem processos estruturados para compartilhar conhecimentos e trocar informações 

sobre experiências vivenciadas? 

12. A empresa divulga o que é certo e o que é errado em termos de comportamento? Em 

caso afirmativo, que comportamento dentro da empresa que precisa ser respeitado 

pelos empregados?  

13.  Como a cultura e o clima organizacional foram afetados pela implantação do 

programa de educação corporativa?  

14. Existe uma avaliação dos resultados obtidos com os investimentos em educação 

corporativa? Esse sistema está alinhado com os resultados do negócio?  
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Roteiro de entrevista - B 

Gerente operacional  

 

1. Quais os objetivos principais a serem atingidos com a educação corporativa?  

2. Como é realizado dentro da empresa o programa de desenvolvimento gerencial? Você 

faz parte desse programa? 

3. Quais os assuntos tratados nesse programa? A concepção desse programa sustenta 

idéias e pensamentos diferentes? Em caso afirmativo, qual é essa diferença?  

4. Além da formação das competências gerenciais, os programas educacionais são 

concebidos de forma mais ampla com temas que não estejam totalmente atrelados aos 

interesses da empresa? Em caso afirmativo, quais os temas?  

5. Você considera que os programas de ensino oferecidos pelas instituições externas são 

desenvolvidos para atender o objetivo ou negócio da empresa? Por quê? 

6. Existe diferença nos treinamentos quando eles são ministrados por facilitadores 

externos e internos em relação ao conteúdo? Qual diferença?  

7. Em caso de discordância com o conteúdo do programa, os alunos têm liberdade para 

expressar sua opinião? Em caso afirmativo, como eles são vistos pelos colegas da 

equipe?  

8. De que forma você se envolve na condução de programas educacionais em sua 

equipe?  

9. Existem processos estruturados para compartilhar conhecimentos, trocar informações 

sobre experiências ou gerar novas idéias na empresa? 

10. Como são estabelecidos os valores na empresa? Em caso afirmativo, tais valores 

podem ser questionados pelos empregados? 

11. A empresa se preocupa em compartilhar a cultura e os valores da empresa entre os 

empregados?  

12. A empresa divulga o que é certo e o que é errado em termos de comportamento? Em 

caso afirmativo, que comportamentos dentro da empresa precisam ser respeitados 

pelos empregados? O que você pensa sobre isso? 

13. Você considera que as pessoas que trabalham na empresa pensam e se comportam de 

maneira parecida?  

14. Você, de alguma forma, considera que sua forma de pensar mudou desde que passou a 

trabalhar nessa empresa? De que forma?  
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15. Nas reuniões, os empregados têm oportunidade de expor seu ponto de vista? Quando 

vocês discutem um assunto, existem pessoas que têm uma opinião e outras pessoas  

que têm outra? O que acontece nesses casos?  

16. Como a cultura e o clima organizacional foram afetados pela implantação do 

programa de educação corporativa? Em caso afirmativo, por quê você considera esse 

clima organizacional positivo? 

17. O que a empresa Marca S/A representa para você? Por quê?  
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Roteiro de entrevista – C  

Operadores   

 

1. Quais os objetivos dos programas de treinamento, desenvolvimento e educação?  

2. De que forma você participa, na empresa, desses programas?  

3. Quais assuntos e temas são apresentados nesses programas?  

4. Os assuntos dos treinamentos apresentam idéias ou conteúdos diferentes? Em caso 

afirmativo, quais as diferenças? 

5. Você considera que os instrutores dos programas ensinam conteúdos sempre são 

interessantes para a empresa? 

6. Existe diferença nos treinamentos quando eles são ministrados por facilitadores 

externos e internos em relação ao conteúdo?  

7. Caso você não concorde com o conteúdo dos treinamentos, você tem liberdade para 

expressar sua opinião? Em caso afirmativo, como eles são vistos pelos colegas da 

equipe?  

8. Os programas de treinamento oferecem aos empregados oportunidades de crescimento 

profissional?  

9. Existem momentos que servem para  trocar informações ou gerar novas idéias na 

empresa? 

10. Como são estabelecidos os valores na empresa? Em caso afirmativo, esses valores 

podem ser questionados pelos empregados? 

11. A empresa se preocupa em fazer com que os empregados conheçam sua cultura e os 

seus valores?  

12. A empresa divulga o que é certo e o que é errado em termos de comportamento? Em 

caso afirmativo, que comportamentos dentro da empresa precisam ser respeitados 

pelos empregados? O que você pensa sobre isso? 

13. Você considera que as pessoas que trabalham na empresa pensam e se comportam de 

maneira parecida?  

14. Você, de alguma forma, considera que sua forma de pensar mudou desde que passou a 

trabalhar nessa empresa? De que forma?  

15. Nas reuniões, os empregados têm oportunidade de expor seu ponto de vista? Quando 

vocês discutem um assunto, existem pessoas que têm uma opinião e pessoas que têm 

outra? O que acontece nesses casos?  

16. O que a empresa Marca S/A representa para você? Por quê? 


