
Panorama discursivo sobre a Educação Corporativa no Brasil: perspectivas acadêmica e
empresarial em debate.

José Luis Michinel[1]

Reginaldo Pereira dos Santos Junior[2]

Resumo: Este artigo tem o objetivo de apresentar o panorama discursivo elaborado em um estudo de revisão
sistemática sobre a educação corporativa, um campo de trabalho não escolar em expansão para os
educadores hoje. Os resultados encontrados permitem situar uma pesquisa de tese em andamento nesse
campo e são interpretados a partir do uso da metodologia da análise de discurso francesa (ADf), referência
epistemológica para analise do corpus constituído; o texto apresenta um quadro geral da literatura sobre o
campo, através da análise de 53 artigos completos, apresentando os principais pontos de convergência e
divergência, além de situar a pesquisa em construção na produção discursiva encontrada.
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Abstract: This paper to present the discursive landscape drawn in a systematic review study on corporate
education, a field of non-school work expanding for educators today. It was possible to locate a thesis
research in progress in this field and are interpreted from the use of the methodology of French Discourse
Analysis, epistemological reference to analyze the corpus; The text presents an overview of the literature on
the field through the analysis of 53 full papers, presenting the main points of convergence and divergence,
and situating research under construction in discourse production found.
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1.Introdução

Embora o fenômeno da educação corporativa (EC) tenha seu início, por volta da segunda metade da década
de 50 nos EUA, com a experiência de uma multinacional, a General Eletric (GE), foi a partir da década de 90
que esse conceito começou a ser aplicado e expandido nas empresas brasileiras, as quais estão aumentando
o número de unidades de educação corporativa, entendido por nós como um espaço não escolar e não formal
que emprega, cada vez mais, profissionais de educação oriundos da Pedagogia e das diversas licenciaturas. O
presente texto é fruto de uma análise qualitativa da literatura produzida sobre essa temática no Brasil, para a
qual identificamos duas principais bases de difusão de artigos sobre esse fenômeno: o portal de periódicos da
capes e o espaço virtual educor, dedicado ao debate empresarial sobre a educação corporativa do Ministério
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do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

Este artigo parte da revisão sistemática na literatura dessas bases sobre o fenômeno da educação
corporativa, tomando como ponto de partida, para a análise do corpus discursivo constituído, as seguintes
questões: O que há de comum e divergente entre a produção acadêmica e empresarial sobre a educação
corporativa (EC)?
Em qual perspectiva a pesquisa em andamento preenche lacunas deixadas pela produção científica desse
campo?

Pretendemos, com as respostas encontradas para essas questões, compreender alguns dos processos que
explicam o funcionamento discursivo nessas literaturas, através dos elementos que “estão ditos” e
explicitados nos textos, bem como pelos indícios do “não dito”, destacados nas formações discursivas
identificadas.

Os resultados encontrados estão dispostos, após a descrição do método utilizado, nas três seções seguintes
em que o texto está subdividido: a terceira seção apresenta um panorama geral da temática a partir das
perspectivas acadêmica e empresarial; a quarta apresenta os principais pontos de desencontro (contrastes)
entre as formações discursivas identificadas nessas produções e a quinta (e última) seção apresenta a
conclusão parcial do estudo feito, apontando para a síntese construída e perspectiva de inserção do trabalho
de pesquisa pretendido neste campo.

2.Método

Realizamos uma busca informatizada, sem limite de tempo para os artigos em Português e dos últimos cinco
anos para os de língua estrangeira (inglês e espanhol), sobre a literatura que trata da educação corporativa
em duas bases distintas: uma acadêmica, no portal de periódicos da Capes e outra empresarial, no portal
Educor do Ministério do Comércio Exterior (MDIC). Foram analisados 53 artigos completos, dos quais 19
foram publicados na primeira base escolhida, o portal de periódico da Capes, localizados através dos
descritores: educação corporativa, “corporate education”, “educación corporativa”, aprendizagem
organizacional, “aprendizaje corporativo”, organizações aprendentes e educação para o trabalho: não
acrescentamos novos descritores para a busca porque o material encontrado a partir destes foi suficiente para
responder às questões propostas. O portal de periódicos da capes reúne artigos de 10 revistas altamente
conceituadas na comunidade acadêmica, dentre elas: Academic Search Premier, Nature, Cambridge Journal,
Scielo, Oxford Journal, Science. Os outros 34 artigos encontrados foram publicados no portal Educor do MDIC,
no ambiente virtual especializado nas questões, produções, eventos e melhores práticas de Educação
Corporativa das empresas brasileiras; como o portal do MDIC não segue as normas da ABNT, não é possível
organizar as referências bibliográficas adequadamente desta segunda base: por isso, optamos por relacionar
os textos disponibilizados nela através da autoria, para viabilizar o acesso às referências das produções
empresariais sobre EC.

Assim, a partir da leitura e sistematização dos textos analisados, elaboramos uma relação de referência
(Anexo 1), para as citações dos artigos das duas bases, discriminando um número, a partir da ordem em que
os textos foram lidos (artigos Capes; artigos Educor; artigos em língua estrangeira em inglês e depois em
espanhol), destacando também a autoria e base da publicação de cada artigo, que será citado através deste
número no desenvolvimento do texto, o qual representa a sequência da leitura. Por conta da extensão da
relação, optamos por colocá-la em anexo.

A análise dos resultados desta revisão foi feita a partir da comparação de algumas inferências para as duas
bases distintas, as quais foram contrastadas por causa da heterogeneidade de sentidos que comportam
dentro de suas formações discursivas.
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3. Panorama geral da literatura
revisada

Ao organizar o cenário encontrado na literatura, a partir de uma visão geral acerca das produções sobre a
educação corporativa numa perspectiva do que está explícito no texto, notamos que as duas bases abrigam
textos com abordagens diferentes, embora persistam muitos pontos de encontro.

Os artigos acadêmicos (Base Capes) se voltam basicamente para os seguintes temas: a questão da liderança
e gestão de pessoas (2; 9 e 10); aprendizagem organizacional (1; 5; 12 e 51); EAD (8 e 11);
avaliação da aprendizagem (7 e 8), entre outros, como didática e construções discursivas na EC (3; 4 e
6); os artigos de língua estrangeira abordam a questão da parceria entre universidade, empresa e sociedade
(47; 48 e 53); a avaliação e retorno sobre os investimentos em EC (49) e um panorama geral da EC em
2012 (50 e 52). Por sua vez, a imensa maioria das publicações empresariais (Base MDIC) se dedica a difundir
casos bem sucedidos (13; 18; 22; 23; 24; 25; 29; 30; 31; 37; 38; 39 e 41); e explorar as atividades e
práticas de EC no Brasil e no mundo (14; 16; 19; 20; 28; 34; 37; 43; 44; 45 e 46); avaliação da
aprendizagem (13; 15; 24 e 30); EAD (24; 28; 32 e 36); conceitos e valores da EC (14; 17; 18; 21; 35;
38 e 42), ao lado de outras temáticas que não ganharam a mesma relevância, tais como a relação
universidade – empresa, história e evolução da EC, liderança etc.

Apesar das perspectivas e enfoques distintos dados aos temas, as questões da avaliação da aprendizagem e
EAD figuram como temas de destaque para as duas comunidades discursivas, tanto a empresarial quanto a
acadêmica, as quais demonstram grande interesse em estudos e práticas de incorporação das tecnologias da
informação e comunicação nos processos de ensino e de aprendizagem, bem como em encontrar métodos e
ferramentas de mensuração dos resultados produzidos por esses processos.

Como ponto de diferenciação, podemos destacar a quantidade de artigos com a finalidade de difundir casos e
práticas de sucesso da EC na base empresarial, o que vai ao encontro do objetivo do ambiente do MDIC; por
sua vez, a base acadêmica apresenta alguns estudos sobre construções discursivas, demonstrando as
contradições entre discursos e práticas dentro das experiências de EC; os três artigos em língua espanhola
(51; 52 e 53) discutem sobre uma realidade organizacional da EC muito próxima do estágio das unidades
brasileiras, enquanto que os quatro de língua inglesa (47; 48; 49 e 50) expressam um estágio diferenciado
das organizações localizadas na América do Norte e Austrália, com foco no avanço da parceria entre
universidades e empresas, o retorno dos investimentos empregados nas atividades de EC e o “estado da arte”
deste fenômeno no mundo em 2012, cuja revisão de literatura e estudo com 210 organizações demonstraram
a emergência de cinco grandes categorias de abordagem do tema: alinhamento e execução de uma
universidade corporativa; a UC como suporte para os negócios da corporação; uso das TIC para suporte da
aprendizagem; avaliação da aprendizagem e a relação de parceria das empresas com as universidades
acadêmicas.

Dentre os cinquenta e três artigos analisados, apenas quatro (3; 6; 7 e 48) destacam e problematizam a
perspectiva dos sujeitos em relação aos discursos e práticas da EC. O artigo de Antônia Colbari (3) realizou
uma interessante análise de discurso sobre a qualificação profissional, desvelando os saberes e valores que
permeiam os mecanismos ideológicos desse processo, contudo ela realizou uma leitura feita a partir da
produção discursiva das instituições; O artigo de Daniele Cruz (6) analisou um modelo de EC a partir de um
estudo de caso, contrastando discursos e práticas encontrados na EC da Leader Magazine, bem como as falas
dos funcionários em relação à fala da empresa: percebemos aqui uma iniciativa para retirar do segundo plano
os sujeitos desse processo, embora a pesquisa tenha sido realizada a partir de uma perspectiva diferente da
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que nos propomos; O artigo de Pilati, Porto e Silvino (7) testou um modelo de utilização de indicadores de
desempenho no trabalho das atividades de EC: participaram deste estudo quantitativo 121 egressos e a
pesquisa concluiu que as ações de EC têm efeito positivo sobre o desempenho no trabalho desses indivíduos;
por fim, o artigo de Lindsay Ryan (48) apresentou os resultados de um estudo qualitativo sobre a parceria
entre a Academia e as universidades corporativas (UC): participaram da pesquisa seis gestores de UC e três
gestores de instituições acadêmicas, a qual apontou para a necessidade de maior aproximação entre essas
duas instituições para que possam compreender melhor as distintas expectativas existentes entre elas,
tempos de aprendizagens singulares e necessidades específicas de flexibilidade para harmonizar essas
diversidades, uma disposição que a pesquisadora percebeu entre os participantes do estudo.

Embora esses quatro artigos coloquem em destaque a participação de sujeitos que atuam na EC, eles se
distanciam da nossa proposta de estudo pelas mais diversas questões: definição dos sujeitos, perspectiva
metodológica, escopo temático, enfoque epistemológico etc. Os demais trabalhos estão voltados,
essencialmente, para os aspectos administrativos, institucionais e da gestão deste fenômeno: esta escassa
produção sobre o papel e atuação dos sujeitos, educadores, que são protagonistas e materializam as ações de
EC, aponta para oportunidade que existe para o desenvolvimento de estudos que preencham essa lacuna.

Ao observar essas produções, através da perspectiva do “não dito”, do que está implícito no texto,
percebemos de um lado uma literatura comprometida em difundir um modelo de aprendizagem organizacional
com suas práticas, ao lado de outra literatura preocupada em compreender e descrever esse mesmo
fenômeno e sua dinâmica na realidade brasileira e de outros países.

Do ponto de vista de uma taxonomia conceitual, dentro dessa produção analisada, podemos entender o
conceito de aprendizagem organizacional como uma categoria mais abrangente (LAKOFF, 1999) dentro da
qual o fenômeno da educação corporativa seria uma subcategoria presente nas organizações ocidentais,
enquanto que o conceito de empresa criadora de conhecimento (NONAKA, 2008) seria outra subcategoria
presente nas organizações japonesas, ou seja, dois conceitos comparáveis que representam experiências
organizacionais polarizadas entre “oriente” e ocidente.

Chama a atenção o fato de que na literatura analisada, especialmente na base empresarial, há apenas uma
referência, de rodapé, em um dos trinta e quatro artigos (36), para as ideias, práticas e proposições
defendidas pelo conceito de empresa criadora de conhecimento: um exemplo bem elucidativo de como as
condições de produção de um discurso, tais como os históricos modelos de gestão taylorista X fordista, bem
como as culturas diferentes de relacionamento com o conhecimento (oriente X ocidente) podem interferir na
produção discursiva de um assunto, pois, embora a perspectiva epistemológica japonesa seja rica e
potencialmente interessante para as corporações brasileiras que desenvolvem educação corporativa, seu
conceito não permeia as condições de produção do discurso dessa literatura encontrada na base empresarial
brasileira, a qual construiu sua história de administração corporativa influenciada pelo modelo ocidental Norte
Americano. Destacamos que este aspecto não se reproduziu na literatura acadêmica, especialmente nos
artigos que se dedicaram a tratar da aprendizagem organizacional (1; 5) ou mesmo da educação corporativa
(11), o que se explica também pelas condições de produção desses discursos acadêmicos, que normalmente
são construídos depois de uma revisão epistemológica sistemática mais abrangente e não estão
comprometidos em prescrever ou divulgar modelos ou casos de sucesso. É importante frisar que embora a
epistemologia de Nonaka e Takeuchi não estivesse presente nos referenciais da EC brasileira, na Base MDIC
produzida por especialistas, profissionais e interessados nas práticas de EC em corporações brasileiras, seus
conceitos são amplamente divulgados e conhecidos na literatura ocidental sobre gestão do conhecimento.

Para concluir este primeiro tópico, é importante relatar que a literatura acadêmica sobre o tema indica para
uma produção muito restrita, o que demonstra a resistência imposta à discussão deste tema por essa
comunidade discursiva: para alguns pesquisadores (4) isso se deve ao fato de que esse fenômeno surgiu
primeiro nas práticas empresariais para depois ser teorizado na academia, diferentemente de outros
instrumentos de gestão da administração; porém é inegável que haja lacunas, pontos de desencontro e
possibilidades de convergência entre essas produções (1; 4; 5; 13; 21; 27; 35).
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4. Pontos de divergência na literatura revisada

Tomando o fenômeno da EC como uma manifestação da Aprendizagem Organizacional, que é uma categoria
mais abrangente que a EC, é possível perceber na literatura (1) uma bifurcação discursiva semelhante a que
Easterby-Smith e Araújo (1996) e Bastos et al. (2002) apontaram nos seus estudos sobre a aprendizagem
organizacional, o que nos permitiu organizar um quadro comparativo entre a produção acadêmica sobre EC e
a produção empresarial com suas formações discursivas distintas, tensões, contradições e limitações;
relações que sintetizamos no Quadro 1:

Quadro 1: Contrastes discursivos nas produções acadêmicas e empresariais sobre a EC

Aspectos comparados EC na produção Acadêmica EC na produção empresarial

Principais teóricos Pesquisadores e teóricos
acadêmicos.

Consultores, representantes do
governo, profissionais de RH e
pesquisadores voltados para
mudanças organizacionais.

Foco do discurso

Compreender a EC; como uma
organização pode construir
conhecimento e funcionar como
um sistema complexo; produzir
reflexões.

Difundir o modelo da EC; como a
organização pode se apropriar do
conhecimento produzido e usá-lo;
realizar campanhas e divulgações
de modelos.

Orientação Discursiva Descritiva, compreensiva, crítica e
analítica.

Descritiva, prescritiva, propositiva
e normativa.

Base para construção
discursiva

Interesses epistemológicos;
teorização e análise com base em
pesquisas teóricas e empíricas;
conclusões em lastros científicos.

Interesses do mercado; casos de
EC bem sucedidos; pragmatismo;
teorização e orientação com base
em experiências de sucesso.

Formação Discursiva
predominante.

Pesquisador, teórico que analisa e
estuda criticamente a EC.

Especialista, consultor que
conhece as melhores práticas de
EC.

Visão de educação
Como princípio, fim, processo de
emancipação, aumento da
consciência humana.

Como valor, meio, ferramenta de
preparação para o trabalho e
aumento da produtividade.

Fonte: Revisão Sistemática da tese. (Adaptado de Bastos et al 2002)

De uma maneira geral, a literatura acadêmica sobre a educação corporativa se propõe a explicar e
compreender esse fenômeno através de estudos empíricos, com lastros teóricos e utilização de rigor
metodológico na construção das teorias e conclusões propostas para a descrição, crítica, análise e
compreensão da EC. Por sua vez, a literatura empresarial se propõe a oferecer ferramentas práticas e
modelos de sucesso de EC através dos relatos de casos bem sucedidos, os quais são desdobrados muitas
vezes em etapas / proposições generalizadas para as outras corporações que desejam implantar suas próprias
estruturas, assumindo assim um caráter mais normativo e prescritivo: alguns princípios gerais de sucesso são
buscados e reproduzidos na maioria dos relatos, que nesses casos se configuram como “muito do mesmo”,
com poucas variações nas experiências descritas; o foco dessas produções não está voltado para produzir
uma atitude mais reflexiva do leitor, antes, apresentam-se mais como discursos de “campanhas” de práticas
ou modelos bem sucedidos, cuja militância dessa posição nem sempre está visível, mas é possível perceber
que está pré-fixada e adotada a priori em uma produção que parece se dirigir a usuários / consumidores de
informações sobre práticas e modelos de EC bem sucedidos para reproduzi-los em suas organizações.
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Uma das possíveis razões para essa distinção nas orientações discursivas encontradas nessas duas
comunidades discursivas é a divergência conceitual empregada para questões essenciais, tais como a visão de
educação, que para a literatura acadêmica é apresentada como finalidade, processo de emancipação e
aumento da consciência humana, enfim, uma definição mais identificada com uma visão humanista
predominante nas ciências humanas, para as quais Paulo Freire é um referencial importante (FREIRE, 1996).
Por sua vez, para a literatura empresarial, a educação é vista como um valor, um meio e ferramenta para
aumento da produtividade e competitividade, visão mais coerente com as políticas públicas do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Esse movimento do setor produtivo brasileiro, em
busca do desenvolvimento e aprimoramento de seus processos formativos internos, está vinculado ao mapa
estratégico da indústria brasileira, que foi realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), a qual
apontou tendências da indústria mundial e os desafios para o Brasil nesse cenário; neste documento, a CNI
destacou que o conhecimento, informação, inovação, empregados bem formados etc. são os indutores críticos
da competitividade: esse posicionamento é considerado um marco para essa mobilização iniciada no setor
produtivo nacional em 2003 pelo MDIC (20) e que agora está sendo continuada com a Política do Brasil Maior
(2011-2014).

Outro aspecto que acreditamos interferir bastante nessa diferenciação presente entre a literatura acadêmica e
empresarial é o perfil dos autores e suas formações discursivas predominantes, compreendendo-as como o
imaginário que esses autores possuem de si e de seus leitores: na literatura acadêmica, esses autores se
colocam como pesquisadores, teóricos que estudam e buscam compreender a EC, com os fatores e
epistemologia associados aos seus processos; na literatura empresarial, há uma significativa predominância
de autores que se apresentam como consultores, especialistas que relatam suas experiências de mercado
bem sucedidas, baseadas em experiências práticas e conhecimentos tácitos, sem se preocupar em referenciar
lastros teóricos, mas, antes, em comunicar assertivamente como aquele caso de sucesso foi alcançado:
atitudes diretamente ligadas ao perfil e expectativas dos leitores de cada um desses ambientes.

Como era esperado, nem todas as produções apresentaram essas características sintetizadas no Quadro 1,
variando a partir de distintas características externas ao texto, tais como perfil do autor, formação, posição
assumida na enunciação etc.

5. Conclusões Provisórias
A literatura revisada sobre o fenômeno da EC possui uma heterogeneidade evidenciada pelas distintas
perspectivas de interesse, abordagem e sentidos presentes nas produções discursivas acadêmica e
empresarial. Essa concorrência também apresenta pontos de encontro e complementação que animam e
movimentam as produções de discursos sobre esse campo, um espaço novo e crescente para a atuação dos
profissionais de educação fora dos ambientes formais escolares. São justamente essas FD, que acreditamos
permear as produções discursivas dos educadores que transitam entre as comunidades discursivas escolar e
empresarial: aspecto que justificou o nosso interesse na realização dessa revisão sistemática, a qual faz
emergir uma disputa velada pelo sentido e significado da educação entre os mundos acadêmicos e
corporativos.

Após analisar o panorama dessas produções, percebemos que elas se voltam essencialmente para a
compreensão, descrição, análise ou prescrição das práticas, processos ou ferramentas presentes na educação
corporativa e, mesmo quando se propõem a analisar algum aspecto discursivo, fazem-no através dos
discursos produzidos institucionalmente pela organização. Esta constatação põe em destaque uma lacuna,
que é a ausência de estudos e pesquisas que abordem os sujeitos e protagonistas dos processos educativos
da EC, os profissionais de educação: é justamente neste espaço aberto, que a pesquisa de tese se situa,
voltando o seu foco de análise para os sujeitos, educadores, em suas manifestações discursivas, identitárias,
cognitivas e profissionais na EC, a partir de uma abordagem qualitativa, compreensiva e eminentemente
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acadêmica sobre o tema.

A revisão sistemática da literatura feita até aqui, permite-nos também perceber que parte significativa da
produção discursiva sobre o fenômeno da EC, especialmente a realizada pela comunidade empresarial,
funciona como um processo de difusão ideológica, realizado intencionalmente para naturalizar uma visão de
que uma urgente e necessária competitividade global, em que as corporações estão inseridas, necessitando
oferecer respostas rápidas para sobreviver, demanda de todas as organizações um processo permanente de
inovação, o qual será sustentado pelos processos formativos internos, como os promovidos pelas unidades de
EC que passaram a crescer vertiginosamente, desde então e empregar cada vez mais profissionais de
educação.

Os trabalhos encontrados estão, em sua imensa maioria, voltados para os aspectos administrativos e
institucionais deste fenômeno e não para os aspectos relativos aos conhecimentos produzidos pelos sujeitos
nestes espaços. Ao colocar o sujeito, e não as organizações, no centro do interesse investigativo, bem como a
relação existente entre os seus processos cognitivos e discursivos, pretendemos preencher uma lacuna de
estudo encontrada na produção acadêmica e estudar essa realidade a partir da perspectiva trazida pelos
sujeitos que estão no centro desse fenômeno social com sua atuação profissional nos processos formativos.

O trabalho de revisão sistemática sobre o tema continuará ao longo do desenvolvimento da pesquisa: devido
a pouca quantidade de artigos encontrados na base acadêmica, percebemos a necessidade de aprofundar
melhor o estudo sobre a produção discursiva sobre a EC na academia a partir da ampliação do escopo da
revisão para outras bases, o que será feito através do levantamento e análise das dissertações e teses dos
últimos cinco anos, disponibilizadas na biblioteca digital de dissertações e teses (BDTD). A ampliação da
revisão poderá trazer novos sentidos, enfoques, tensões, temas de interesse etc. que complementem e
enriqueçam a revisão iniciada e concluída provisoriamente aqui com os artigos.

6. Referências Bibliográficas

ABREU, A.F.; GONÇALVES, C.M.; PAGNOZZI, L. Tecnologia da Informação eEducação Corporativa:
contribuições e desafios da modalidade de ensino-aprendizagem a distância no desenvolvimento de pessoas.
RevistaPEC, Curitiba, v. 3, n. 1, p. 47-58, 2003.

AGUIAR, A. C. Educação Corporativa no Contexto da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio
Exterior: situação em 2006. In: MDIC/STI; IEL - Núcleo Central. (Org.). O Futuro da Indústria:Educação
Corporativa - Reflexões e Práticas. 1 ed. Brasília: IEL, 2006, v. -, p. 43-61.

BASTOS, A. V. B. et al. Aprendizagem organizacional versus organizações que aprendem:
características e desafios que cercam essas duas abordagens de pesquisa. In: ENCONTRO DE ESTUDOS
ORGANIZACIONAIS, 2, 2002, Recife. Anais. Recife: Observatório da RealidadeOrganizacional, PROPAD/UFPE,
ANPAD, 2002. 1 CD-ROM.

BASTOS, A. V. B, LOIOLA, E.A produção acadêmica sobre aprendizagem organizacional no Brasil.
RAC. Revista de Administração de, São Paulo, v. 7, n. 3, p. 181-201, 2003.

BEMFICA, J.C.; BORGES, M.E.N. Aprendizagem Organizacional e informação.Ci. Inf., Brasília, v. 28, n. 3,
p. 233-240, 1999.

BIANCHI, E. M.P.G. Didática eEducação Corporativa: o desafio empresarial da educação continuada.
Revista Gerenciais, São Paulo, v. 7, n. 1, p. 73-82, 2008.

BRANDÃO, G. R. Gestão de Pessoas e as universidades corporativas: os dois lados da mesma moeda?
RAE. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 46, n. 2, p. 22-33, 2006.

BRASIL MAIOR. Inovar para competir: competir para crescer. Brasília: 2011.

31/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/panorama_discursivo_sobre_a_educacao_corporativa_no_brasil_perspe.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.7-12,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



CHARAUDEAU, P.; MAINGUENEAU, D. Dicionário de Análise do Discurso. Trad. Fabiana Komesu. 2ed. São
Paulo: Contexto, 2008.

COLBARI, A. Educação Corporativa e desenvolvimento profissional na dinâmica sócio-cultural das
empresas.Civitas, Porto Alegre, v. 7, n. 1, p. 9-34, 2007.

CRUZ, D. Educação Corporativa: a proposta empresarial no discurso e na prática.Educação em Revista,
Belo Horizonte, v. 26, n. 2, p. 337-358, 2010.

EBOLI, M. P. O papel das lideranças no êxito de um Sistema de Educação Corporativa. RAE. Revista
de Administração de Empresas, São Paulo, v. 45, n. 4, p. 118-122, 2005.

EASTERBY-SMITH, M.; ARAUJO, L. Organizational learning: currents debates and opportunities. In:
EASTERBY-SMITH, M.; BURGOYNE, J.; ARAUJO, L. (Orgs.). Organizational learning and the learning
organization: developments in theory and

practice. London: Sage Publications, 1996.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa. 18ed. São Paulo: Paz e
Terra, 1996.

FRANCISCO, A. C. et.al. Avaliando as práticas de educação corporativa à distância por meio do
modelo de Kirkpatrick: um estudo de caso numa empresa do ramo de energia no estado do Paraná.
Emancipação, Ponta Grossa, v. 10, n. 2, p. 501-515, 2010.

HOURNEAUX JUNIOR, F.; EBOLI, M. P. ; MARTINS, E. C.Educação Corporativa e o Papel do Chief
Learning Officer. Revista Brasileira de Gestão de Negócios (São Paulo), v. 10, p. 105-117, 2008.

LAKOFF, G. JOHNSON, M. Philosophy in the flesh: the embodied mind and its challenge to western thought.
New York: Basic Books, 1999.

NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, H. Gestão do Conhecimento.Tradução: Ana Thorell. Porto Alegre: Bookman,
2008.

ORLANDI, Eni P. Análise de Discurso: Princípios & Procedimentos. Campinas, SP: Ed. Pontes, 2002.

PILATI, R.; PORTO,J. B.; SILVINO, A. M. D.Educação Corporativa e desempenho ocupacional: há alguma
relação?
RAE eletrônica. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 8, n. 2, art. 14, p. 1-23, 2009.

SANTANA, S. Modelo integrado para o estudo da aprendizagem organizacional.Análise Social, Aveiro,
v. 15, n. 175, p. 367-391, 2005.

TARAPANOFF, K. ; AGUIAR, A. C. Avaliação em Educação Corporativa. In: MDIC/STI; IEL - Núcleo
Central. (Org.). O Futuro da Indústria: Educação orporativa - Rlexões e Práticas. 1 ed. Brasília: IEL, 2006, v. ,
p. 117-149.

TORRES, L.L; PALHARES, J.A. Cultura, formação e aprendizagens em contextos organizacionais.
Revista Crítica de Ciências Sociais, São Paulo, v. 83, p. 99-120, 2008.

31/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/panorama_discursivo_sobre_a_educacao_corporativa_no_brasil_perspe.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.8-12,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Sites Consultados para revisão de literatura:

www.
periodicos.capes.gov.br

www.
educor.desenvolvimento.gov.br

AGUIAR, A. C. Atividades de ensino e aprendizagem nas corporações brasileiras: alguns fundamentos
teóricos e políticos. In: MDIC- Secretaria de Tecnologia Industrial. (Org.). Educação Corporativa. Contribuição
para a competitividade.. Brasília: Petróleo Brasileiro e CNI(ed)., 2004, v. , p. 130-149.

AGUIAR, A. C. Atividades de Educação Corporativa no Brasil: Análise das informações coletadas em 2006
pela STI - Secretaria de Tecnologia Industrial do MDIC - Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior. Brasília: Site do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2006 (Relatório
disponibililzado em meio digital).

EBOLI, M. P. ; HOURNEAUX JUNIOR, F.; MANCINI, S. Breve panorama da educação corporativa no
Brasil: apresentação de resultados de pesquisa. In: José Rincon Ferreira; Gilberto Benetti. (Org.). O Futuro
da Indústria - Educação Corporativa: reflexões e práticas. 1 ed. Brasília, DF: MDIC/ STI: IEL, 2006, v. 1, p.
101-116.

EBOLI, M. P. ; HOURNEAUX JUNIOR, F.; IVANOFF, G. B. ; MANCINI, S. . A participação das partes
interessadas na concepção dos sistemas de educação corporativa no Brasil. O futuro da indústria:
educação corporativa. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comercio Exterior, 2005, v. 10, p.
35-48.

TARAPANOFF, K. M. A. Responsabilidade social da empresa e a educação corporativa. O futuro
da indústria: educação corporativa. Brasília DF: Serie Política Industrial, Tecnológica e de Comercio
Exterior, 2005, v. , p. 141-156.

TARAPANOFF, K. M. A. Panorama da Educação Corporativa no Contexto Internacional. In: Secretaria
de Tecnologia Industrial. Educação Corporativa: contribuição para a competitividade. Panorama da Educação
Corporativa no Contexto Internacional. Brasília - DF: Petróleo Brasileiro e CNI, 2004, p. 12-84.

7. Anexo 1: Relação de referências da revisão sistemática citadas no texto.

1. Antônio Virgílio B. Bastos; Elisabeth Loiola– CAPES (RAC, v. 7, n. 3, Jul./Set. 2003: 181-201)

2. Giselle Reis Brandão 2006 – CAPES (RAE, v. 46, n. 2)

3. Antonia Colbari 2007 – CAPES (Civitas, v. 7, n. 1)

4. Eliane Maria Pires Giavina Bianchi 2008 – CAPES (Gerenciais, v. 7, n. 1)

5. Juliana do Couto Bemfica e Mônica Erichsen N. Borges 1999 – CAPES (Ci. Inf., v. 28, n. 3)

6. Daniele Cruz, 2010 – CAPES (Scielo) (Educação em Revista, v. 26, n. 2)

7. Ronaldo Pilati, Juliana Barreiras Porto e Alexandre Magno Dias Silvino, 2009 – CAPES (RAE eletrônica, v. 8,
n. 2)

31/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/panorama_discursivo_sobre_a_educacao_corporativa_no_brasil_perspe.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.9-12,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



8. Nivaldo Pereira da Silva, Antônio Carlos de Francisco Kazuo Hatakeyama e Mayara Cristina Ghedini da
Silva, 2010 – CAPES (Emancipação, v. 10)

9. Flávio Hourneaux Junior Marisa Pereira Eboli e Eduardo Caruso Martins, 2008 – CAPES (R. Brasileira de
Gestão e Neg. v. 10, n. 27)

10. Marisa Eboli, 2005 – CAPES (RAE, v. 45, n. 4)

11. Aline F. de Abreu, Caio M. Gonçalves e Leila Pagnozzi,2003 – CAPES (PEC, v. 3, n. 1)

12. Leonor Torres e José Palhares, 2008 – CAPES (Revista Crítica de Ciências Sociais, v. 83)

13.Carlos Alberto Schneider e Gustavo Daniel Donatelli – MDIC

14. Afrânio Carvalho Aguiar – MDIC

15. Kira Tarapanoff e Afrânio Aguiar.- MDIC

16. Afrânio Carvalho Aguiar, 2006 – MDIC

17. Ismar Ferreira da Costa Filho, 2006 – MDIC

18. Ana Rosa Chopard Bounilari, 2004 – MDIC

19. André Fábio de Souza – MDIC

20. José Rincon Ferreira e Lillian Álvares, 2005 – MDIC

21. Irani Varela – MDIC

22. Janete Núbia Caldas Almeida – MDIC

23. Dulcinéia Braga Dias Bueno Torres – MDIC

24. Luiz Cláudio Medeiros Biagiotti – MDIC

25. Alcides Terra e Ester Andrade do Bomfim – MDIC

27. Remígio Todeschini – MDIC

28. Frederic M. Litto – MDIC.

29. Denise Asnis – MDIC.

30. Edgard Rufatto Junior e Pedro Paulo Carbone – MDIC.

31. Daniel César Pereira – MDIC

32. Marcos Formiga – MDIC.

33. Ionara Pontes Domingues – MDIC

34. Rob Paton, Geoff Peters e Paul Quintas – MDIC.

35. Ricardo Young-MDIC.

36. Anna da Soledade Vieira e Erik Fleischer – MDIC.

37. Flavio H. Junior, Marisa P. Eboli, Gregório B. Ivanoff e Sergio Mancini – MDIC.

31/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/panorama_discursivo_sobre_a_educacao_corporativa_no_brasil_perspe.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.10-12,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



38. Francisco de Assis Benevides Gadelha e Kênia Samara Quirino – MDIC.

39. Cláudia Motta da Rocha Naves – MDIC.

40. Herbert Gomes Martins – MDIC.

41. Mauro Arruda e William e Andreotti Junior – MDIC.

42. Manuel Fernando Lousada Soares – MDIC.

43. Afrânio Carvalho Aguiar – 2006 -MDIC.

44. Marisa Eboli, Flávio Hourneaux Junior e Sergio Mancini – 2005 - MDIC.

45. Kira Tarapanoff MDIC.

46. Kira Tarapanoff MDIC.

47. Lindsay Ryan - CAPES – Management Decision (Emerald), 2009.

48. Lindsay Ryan - CAPES – Management Decision (Emerald), 2007.

49. Nelson Albuquerque, Marley Vellasco, Johnathan Mun e Thomas Housel - CAPES , 2012.

50. Amy Lui Abel e Jessica Li – CAPES Human Resource Development Quartely, 2012.

51. Nadia Ugalde Binda – CAPES – Ciências Económicas, 2011.

52. Maria José Ampuero – CAPES – Semana Econômica, 2012.

53. Adriana Roca - CAPES – Semana Econômica, 2008.

[1] Físico (UCV), mestre em Biologia (IVIC), Doutor em Educação (UNICAMP), professor visitante do
Doutorado Multi-institucional e Multidisciplinar da UFBA, coordenador do grupo de estudo MEMO da REDPECT;
professor visitante da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).
[2] Pedagogo, Psicopedagogo (UFBA), Mestre em Educação (FACED/UFBA), Doutorando em Difusão do
Conhecimento do Doutorado Multi-institucional e Multidisciplinar da UFBA, membro do grupo de estudo
MEMO/EDS da REDPECT, Professor Assistente da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) -
Campus Serra da Capivara.

31/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/panorama_discursivo_sobre_a_educacao_corporativa_no_brasil_perspe.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.11-12,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Recebido em: 12/05/2014
Aprovado em: 12/05/2014
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

31/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/panorama_discursivo_sobre_a_educacao_corporativa_no_brasil_perspe.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.12-12,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio


