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RESUMO 

A avaliação da aprendizagem na Educação Corporativa (EC) é cada vez mais discutida nos  
programas de treinamento, por ser voltada ao sucesso e à eficácia organizacional das 
empresas;por isso, torna-se um desafio às organizações que buscam a eficiência e eficácia de 
seus treinamentos. Nesse sentido, parte-se de uma compreensão de avaliação da aprendizagem 
como caráter formativo e que tenha como proposta principal ser um instrumento de 
aprimoramento das práticas e de auxílio para alcance dos objetivos educacionais. Assim, a 
pesquisa teve como objetivo geral identificar como a avaliação da aprendizagem é realizada 
nos cursos dos programas de Educação Corporativa e a contribuição desses cursos para a 
atuação profissional, a partir da visão dos educandos. Procurando identificar especificamente: 
a) a contribuição dos cursos dos programas de EC para a melhoria da atuação profissional; b) 
Identificar como a avaliação da aprendizagem é realizada nos cursos dos programas de EC; c) 
avaliação dos modelos de aprendizagem utilizados nos cursos dos programas de EC; d) 
Analisar a coerência entre os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) e a avaliação utilizada. A 
metodologia aplicada para o estudo foi de natureza qualitativo e quantitativo, com o estudo 
exploratório sobre as práticas avaliativas nos programas de EC. O instrumento utilizado para 
coleta de dados foi o questionário, em que se utilizou como recurso para a análise dos 
resultados o software SPSS (Statistical Pakage for the Social Sciences) versão 15.0 para 
“windows” e a análise de conteúdo das respostas emitidas. A amostra foi composta por 210 
treinandos, de quatro organizações em Fortaleza que desenvolvem cursos em seus programas 
de EC, são elas: Federação da Indústria do Estado do Ceará (FIEC), Sindicato da Construção 
Civil do Ceará (SINDUSCON), Universidade Unimed Fortaleza e a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT).Os resultados indicam que os treinandos avaliam positivamente 
a realização dos treinamentos e observa-se que são utilizadas estratégias diferenciadas na 
avaliação da aprendizagem, mas as referências na construção de um Projeto Político 
Pedagógico (PPP) ainda estão em construção por algumas organizações. Assim, percebe-se 
que na avaliação da aprendizagem procuram valorizar a participação e reflexão dos 
treinandos. 

Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem; Educação Corporativa; e Avaliação de 

Programas de Treinamento. 
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ABSTRACT 

The assessment of learning in Corporate Education (CE) is increasingly discussed in the 
training programs, for it is focused on the organizational effectiveness and success of 
companies, so it becomes a challenge for organizations seeking for efficiency and 
effectiveness of their training. In this sense, it is an understanding of learning assessment as a 
formative aspect and has as the main purpose to be a tool for improvement of practices and 
help to reach educational goals. Thus, the research aimed on identifying how the assessment 
of learning is done in the course of corporate education programs and the contribution of these 
courses for professional practice, from the perspective of learners looking specifically to  
identify: a) the contribution of the EC programs of courses to improve professional practice; 
b) identify how the assessment of learning is done in the courses of EC programs, c) 
assessment of learning models used in the courses of the programs EC d) analyze the 
consistency of the Political Pedagogical Project (PPP) and the assessment used. The 
methodology for the study followed a qualitative and quantitative, exploratory study with 
assessment practices in the EC programs. The instrument used for data collection was a 
questionnaire that was used as a resource for the analysis of the results the software SPSS 
(Statistical Pakage for the Social Sciences) version 15.0 for "windows" and the content 
analysis of responses emitted. The sample comprised 210 trainees, four organizations in 
Fortaleza to develop courses in their programs of EC, they are: Federation of Industries of the 
State of Ceará (FIEC), Union of Construction of Ceará (SINDUSCON), and University 
Unimed Fortaleza Brazilian Post and Telegraph Company (ECT). The results indicate that the 
trainees positively evaluate the performance of training and it is observed that different 
strategies are used in the assessment of learning, but the references in the construction of a 
Political Pedagogical Project (PPP) are still under construction for some organizations. Thus, 
it is clear that the assessment of learning seek to enhance the trainees' participation and 
reflection. 

Key words: Learning assessment; Corporative Education; Evaluation of training programs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Os percursos presentes antes da realização desta dissertação foram fundamentais no 

amadurecimento das discussões sobre a Avaliação na Educação Corporativa (EC) e na 

indagação das questões que levaram a criação dos objetivos desta pesquisa. 

No ano final de minha graduação no curso de Pedagogia na Faculdade de Educação 

(FACED), desta Universidade, fui selecionada para fazer parte de uma pesquisa do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), durante o período de agosto de 2008 a 

julho de 2009, ligada ao Departamento de Fundamentos da Educação, cujo orientador do 

projeto foi o Prof. Dr. Raimundo Benedito do Nascimento e co–orientador o Prof. Dr. 

Nicolino Trompieri Filho. A pesquisa intitulada: Educação Corporativa: ações 

transformadoras da cultura organizacional, cujo o objetivo geral era perceber os fatores que 

motivaram a formalização da EC nas organizações,permitiu-me o aprofundamento das leituras 

sobre esse tema, discussões com especialistas na área e conhecer algumas organizações, em 

Fortaleza, que desenvolviam trabalhos de treinamentos nos programas de Educação 

Corporativa. Também foi importante para perceber que um sistema de EC pode ou não estar 

inserida no cenário institucional de uma Universidade Corporativa (UC). 

No percurso de realização da referida pesquisa fui questionando-me sobre alguns 

aspectos: será que esses cursos atendem às necessidades que o profissional tem em sua área? 

Como a avaliação da aprendizagem está sendo realizada? Existe um Projeto Político 

Pedagógico (PPP) que atenda e dê suporte às práticas de avaliação? Esses questionamentos e 

algumas leituras realizadas ajudaram na escolha dos objetivos desta pesquisa. 

Nesse contexto, pode-se perceber que a globalização dos mercados e o avanço 

acelerado das novas tecnologias têm exigido das organizações mudanças rápidas e profundas 

para se manterem no mercado cada vez mais competitivo. 

  Segundo Lopes (2004), as organizações do século passado que pretendiam  

desenvolver um trabalho de qualidade investiam, predominantemente, em aspectos 

estruturais, e o que fazia o diferencial competitivo dessas organizações eram os equipamentos, 

os recursos financeiros e as instalações, ou seja, a organização que possuísse mais recursos 



15 

financeiros, equipamentos e instalações obteria maior sucesso. Hoje, essa realidade ampliou-

se, dada a dinâmica cada vez maior da vida social, as organizações são orientadas a buscar, 

além de uma estruturação adequada, pessoas criativas e com iniciativa. 

  No final da década de 80, desenvolvia-se o processo de reconhecimento da 

importância do treinamento e desenvolvimento (T&D), gerando um conjunto de 

conhecimentos que vem sendo substancialmente utilizado pelas organizações à medida que se 

faz necessário atender às demandas de uma sociedade mais exigente, dinâmica e 

informatizada. 

A partir da necessidade de formação contínua e requalificação profissional, as 

organizações estão reestruturando seus tradicionais centros de T&D ao adotarem, 

continuamente, práticas gerenciais que identifiquem habilidades e competências. 

Reestruturação que parte da necessidade das novas demandas de mercado e como formas 

alternativas de capacitação, por meio de modelos que permitam familiarizar os quadros 

profissionais com as inovações tecnológicas e de gestão. 

No que se refere a “era do conhecimento” a educação é permanente, personalizada e 

deve estar disponível a todo o momento. O profissional precisa estar sempre atualizado e 

informado das transformações na instituição, nas relações sociais e nas tecnologias da 

informação. Percebe-se que o treinamento transformou-se em educação gerenciada pela 

instituição. 

O treinamento evolui qualitativamente, não mais sendo, apenas, uma questão 

operacional para atender as deficiências das pessoas na realização de suas tarefas, como 

ocorria na era industrial. Os programas de formação e atualização tornaram-se metas 

empresariais indispensáveis ao sucesso e um elemento fundamental da eficácia empresarial. 

Assim, as pessoas e as organizações assumem um compromisso com a educação, e a 

participação de forma crítica e ativa nesse processo apresenta-se como um diferencial. 

(ROCHA, 2004) 

  Diante desse cenário de gestão estratégica do treinamento, surgem os programas de 

Educação Corporativa (EC) com o propósito de possibilitar o equilíbrio entre as demandas, 

atendidas pelos cursos de graduação e pós-graduação tradicionais oferecidas pelas instituições 
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de ensino superior, e aquelas originadas dos segmentos da indústria, do comércio, dos 

serviços e das tecnologias e funcionam como ponto estratégico para o desenvolvimento e 

educação de funcionários, de clientes e de fornecedores nas organizações, com o objetivo de 

atender às estratégias organizacionais. 

  Fleury e Oliveira Jr.(2001) colocam que os programas de EC têm os seguintes 

pressupostos: desenvolver as competências críticas em vez de habilidades; privilegiar o 

aprendizado organizacional, fortalecendo a cultura corporativa, e não apenas o conhecimento 

individual; concentrar-se nas necessidades das atividades, tornando o escopo estratégico e não 

focado exclusivamente nas necessidades individuais; público interno e externo, e não somente 

funcionários; migrar do modelo ‘sala de aula’ para múltiplas formas de ambiente de 

aprendizagem; e criar sistemas efetivos de avaliação dos investimentos e resultados obtidos. 

A Educação Corporativa é considerada uma nova modalidade de educação que surgiu 

nas empresas e que procura gerenciar as atividades de capacitação e as estratégias de negócio, 

por isso tem uma abrangência ampla e deve compreender as atividades para identificar, 

modelar, difundir e aperfeiçoar as competências essenciais de uma organização.(GIL, 2008) 

A partir dessa realidade, observa-se que a aprendizagem individual e coletiva são 

fundamentais para a competitividade das organizações. Luckesi (1998) coloca que a 

aprendizagem pode ocorrer de duas maneiras: uma de forma espontânea e informalmente e a 

outra de forma intencional e sistemática. A primeira, ocorre nas múltiplas situações de 

vivência do cotidiano ao conviver com outras pessoas, ao observar outras pessoas, nas ruas, 

nas palestras, nos passeios.  A segunda, a aprendizagem intencional e sistemática, é aquela 

que é buscada e propiciada intencionalmente para se alcançar determinado objetivo. 

Nessa gradual transição dos centros de Treinamento e Desenvolvimento (T&D) para a 

Educação Corporativa, em que a formação continuada dos profissionais deixa de atender 

apenas as necessidades de capacitação individuais e passam a atender às demandas 

estratégicas das organizações, evidencia-se, segundo Éboli (2004), o desenvolvimento e a 

instalação das competências profissionais, técnicas e gerenciais consideradas essenciais para a 

viabilização das estratégias da instituição  Por exemplo, a educação corporativa visando à 

produtividade e a competitividade objetiva ampliar o conhecimento do pessoal interno da 

instituição e da própria comunidade. Essa abordagem ultrapassa as fronteiras da própria 
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organização e chega até a comunidade e, também, a seus atendidos. Lopes (2004), ao 

mencionar que a educação corporativa passa de uma abordagem orientada de aquisição de 

várias habilidades para outra, a aprendizagem direcionada às metas estratégicas e à melhoria 

do desempenho organizacional. Nessa configuração, o profissional de treinamento e 

desenvolvimento coloca-se como assessor ou consultor de desempenho, a fim de destacar a 

relevância da sua atuação na preparação de talentos voltados para as metas estratégicas da 

organização.  

Deve-se isso à consequência dos novos paradigmas da educação, em parte frutos das 

demandas da sociedade e em parte decorrentes dos avanços da ciência e da tecnologia, da 

nova concepção de organização e do surgimento contínuo de novas profissões. A maior 

“agilidade” para ter o diploma, o uso intensivo das novas tecnologias da informação e da 

comunicação passam a fazer parte da agenda de mudanças das universidades convencionais, 

exigindo novas concepções curriculares, novas práticas pedagógicas e modelos viáveis de 

articulação universidade e outras instituições. Assim, a nova educação superior deve 

contemplar uma formação interdisciplinar que privilegie as habilidades e competências 

necessárias ao exercício profissional e que se constitua em estímulo constante à educação 

continuada. 

A EC, na realidade, está a se consolidar dia-a-dia como um meio para o 

desenvolvimento das organizações, pois por meio da aprendizagem organizacional é possível 

“aumentar a produtividade da força de trabalho e criar uma vantagem competitiva” (LOPES, 

2004, P.141). 

As organizações que adotam Educação Corporativa ainda são poucas em comparação 

com a realidade de organizações nos países desenvolvidos. É importante ressaltar que o 

assunto da EC tornou-se significativo para o desenvolvimento e crescimento das organizações 

brasileiras, porém ainda é um campo pouco explorado. Eboli (2004, p.93) afirma que “[...] é 

importante ressaltar a urgência de conhecer melhor a realidade brasileira no que se refere à 

educação corporativa, apontando resultados e análises tanto quantitativos quanto 

qualitativos”. Em Fortalaze-CE, é possível registrar os casos em algumas organizações, como: 

Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Universidade Federal do Ceará, Banco do 

Nordeste e Federação das Indústrias do Estado do Ceará. A título de maior conhecimento 
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sobre organizações que desenvolvem programas de Educação Corporativa, o Governo 

Federal, através do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, pelo site 

(www.educor.desenvolvimento.gov.br), disponibiliza listas de organizações, em todo o Brasil, 

que desenvolvem esse tipo de formação em seus programas, bem como alguns pesquisadores 

e pesquisas na área. 

Recentemente, esse fenômeno também ocorre nas instituições de ensino, inicialmente 

nas instituições privadas e seguidas pelas instituições públicas. Pode-se citar, como exemplo, 

a própria Universidade Federal do Ceará que criou cursos de graduação e pós-graduação para 

seus funcionários voltados às necessidades de gestão da instituição, como os cursos de 

graduação plena de Tecnólogo em Gestão da Educação Superior e de Tecnólogo em Gestão 

de Hospitais Universitários, Especialização em Gestão Universitária e mestrado profissional 

em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior. 

Um desafio às organizações que implantam a Educação Corporativa é avaliar quais os 

benefícios gerados para a atuação profissional e para a organização. Alguns estudos já 

demonstram, como se pode observar em Éboli (2004), as referências utilizados na avaliação 

desses programas.  

Dessa forma, a relevância dessa investigação nasce da crescente demanda relativo à 

avaliação desses programas, principalmente no que se refere a avaliação da aprendizagem, por 

isso delimitou-se o estudo do tema “Avaliação Educacional na Educação Corporativa: as 

práticas de avaliação da aprendizagem e a contribuição dos cursos dos programas de 

Educação Corporativa para a atuação profissional”. 

A pesquisa teve como objetivo geral identificar como a avaliação da aprendizagem é 

realizada nos cursos dos programas de Educação Corporativa e a contribuição desses cursos 

para o desempenho no trabalho, a partir da visão dos educandos. Tendo como objetivos 

específicos: a) avaliar a contribuição dos cursos dos programas de EC para a melhoria do 

desempenho no trabalho, na perspectiva dos discentes; b) Identificar como a avaliação da 

aprendizagem é realizada nos cursos dos programas de EC; c) avaliação dos modelos de 

aprendizagem utilizados nos cursos dos programas de EC; d) Analisar a coerência entre os 

Projetos Pedagógicos (PP) e a avaliação aplicada. 
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O estudo foi realizado em quatro organizações em Fortaleza-CE que, entre outras 

atividades, caracterizam-se por desenvolver programas de Educação Corporativa e foram 

escolhidas por estarem desenvolvendo, durante o período de realização da coleta de dados em 

2010.2, cursos em seus programas de EC. O universo de pesquisa foi composto por 210 

treinandos dos cursos dos programas de EC e o instrumento utilizado foi o questionário que 

foram aplicados aos treinandos ao final dos cursos. Em geral, os cursos que estavam sendo 

realizados pelos treinandos tinham curta duração, uma média de 40hs/a, e referiam-se a 

demanda das organizações. O questionário foi aplicado apenas com os treinandos por 

entender a importância da opinião nesse processo de formação e atuação, já que são eles que 

aplicarão cotidianamente os assuntos trabalhados em cada curso. 

O primeiro capítulo apresenta algumas definições e o percurso histórico relativo a 

abordagem dos programas de Educação Corporativa, além de uma discussão sobre as etapas 

de implantação de treinamento da ED, que descreve desde do planejamento até o momento de 

avaliação; o papel das Universidades Corporativas; a necessidade de conhecimento nas 

organizações; os principais modelos pedagógicos abordados nas atividades de treinamento. 

Assim, será possível perceber aspectos da EC e o seu papel na atuação profissional. 

O segundo capítulo será realizada uma discussão sobre avaliação educacional; breve 

histórico da avaliação educacional; os principais modelos de avaliação de programas em 

educação; a Avaliação Educacional na Educação Corporativa;e o papel do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) e a avaliação. 

O terceiro capítulo será exposto o referencial metodológico utilizado na pesquisa. É 

feito uma breve característica da pesquisa quali-quantitativa e do estudo exploratório, na 

metodologia será possível observar a caracterização da população investigada, a amostra, o 

instrumento utilizado, o procedimento para análise dos dados. 

O quarto e último capítulo será destinado a análise dos dados. Nele, serão analisados 

os dados coletados através da utilização do questionário e do estudo exploratório do PPP, e 

será possível relacioná-los aos objetivos da pesquisa. 
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A partir desses resultados, espera-se que a pesquisa colabore na área de avaliação da 

aprendizagem e de Educação Corporativa, e os conhecimentos aqui gerados e discutidos 

sejam subsídios para os desafios ainda presentes nas práticas da avaliação. 
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2 EDUCAÇÃO CORPORATIVA: DO TREINAMENTO À APRENDIZAGEM 

ORGANIZACIONAL

A aprendizagem perpassa toda a vida dos seres humanos, seja de maneira espontânea 

ou sistemática (LUCKESI, 1998). A partir de uma realidade que tem exigido cada vez mais 

das pessoas uma formação para se inserir e/ou manter-se no mercado, as organizações tem a 

preocupação de manter seus quadros de funcionários qualificados e competitivos. Nesse 

cenário de aprendizagem sistemática, oferecidas pelas próprias organizações, é que se insere a 

Educação Corporativa (EC). Assim, alguns pontos são de relevância para compreender esse 

contexto e que serão discutidos nesse capítulo, são eles: definições sobre EC, breve histórico, 

etapas para implantação do treinamento na EC, as Universidades Corporativas, a necessidade 

de conhecimento e os principais modelos de aprendizagem na EC. 

2.1 Algumas definições de Educação Corporativa 

Processamento e distribuição da informação foi uma preocupação que se ampliou no 

século XX, onde se podia perceber o avanço das tecnologias tradicionais de comunicação, 

como rádio, TV. Já as consideradas novas tecnologias, a partir da dinâmica tecnológica, com 

a microeletrônica e a computadorização, só ganharam destaca na segunda metade do século 

XX (VICENTINO, 1997).  Nesse cenário, pode-se perceber uma nova preocupação das 

instituições em manter seus quadros de funcionários informados e contextualizados com as 

mudanças e os avanços na sociedade do conhecimento.

A partir de então, deparam-se com novos desafios, o de como formar os funcionários e 

desenvolver habilidades necessárias ao novo quadro de distribuição e rapidez da conexão dos 

saberes. Além da forma como irão avaliar o alcance dos objetivos propostos e a própria auto-

avaliação sobre as contribuições das formações aos funcionários. 

Nesse novo desafio é que se insere a Educação Corporativa (EC) que pode ser 

definida, segundo Amaral (2003), como todo o sistema de uma empresa que cuida da 

formação e da capacitação de profissionais internos, estendendo-se aos valores a ela inseridas. 
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Já numa definição mais ampla pode-se falar da Educação Corporativa como uma educação 

estratégica e essencial para o desenvolvimento eficaz dos talentos humanos, e que estão 

apoiados em um sistema educacional estratégico e competitivo (EBOLI, 2004). 

Segundo Boog (2001) a educação corporativa pode ser considerada um processo 

educacional que ocorre sistêmica e organizada, onde pessoas aprendem ou adquirem 

conhecimentos e habilidades específicas, e modificam atitudes diante das relações entre 

pessoas, tarefas, organizações ou ambiente. Por isso, o treinamento é um processo 

educacional, aplicado de maneira sistemática e organizado, por meio do qual se pretende 

transmitir informações, conhecimentos, habilidades e atitudes em função dos objetivos 

definidos. Desta forma, a educação corporativa segue uma sistemática e é um processo 

contínuo de aprendizado e de estratégias das organizações. 

O ambiente dinâmico das organizações exige momentos de capacitação das pessoas e, 

com frequência, acabam desenvolvendo programas de formação, treinamento e 

desenvolvimento, a ponto de muitas empenharem-se em ações de centros educacionais e 

universidades corporativas. Existem, segundo Gil (2008,p. 122 e 123), alguns contrastes na 

definição de Gestão de Pessoas e Recursos Humanos; segundo ele, para o devido 

esclarecimento das atividades de capacitação desenvolvidas no âmbito de Gestão de Pessoas é 

preciso fazer algumas definições e estabelecer o relacionamento entre elas, como se observa a 

seguir: 

• Educação: É o processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e 

moral do ser humano visando a sua melhor integração individual e social. 

• Educação profissional: É a que se volta para o mundo do trabalho[...]. 

• Formação:é o processo que visa proporcionar a formação necessária para o 

desempenho de determinada atividade profissional [...] 

• Treinamento: refere-se ao conjunto de experiências de aprendizagem 

centradas na posição atual da organização. Trata-se, portanto, de um processo educacional de 

curto-prazo e que envolve todas as ações que visam deliberadamente ampliar a capacidade das 

pessoas para desempenhar melhor as atividades relacionadas ao cargo que ocupam na 

empresa; 
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• Desenvolvimento:refere-se ao conjunto de experiências de aprendizagem não 

necessariamente relacionada aos cargos que as pessoas ocupam atualmente, mas que 

proporcionam oportunidades para o crescimento e desenvolvimento profissional. 

Nesse sentido, o conceito de educação é abrangente e tem sido utilizado palas 

organizações com a proposta de preparar as pessoas para as constantes mudanças e ações. E 

apesar das diferenças dos conceitos, todos estão voltados para a aprendizagem, o que 

possibilitará mudança de comportamento e inserção de conhecimentos, habilidades e instigará 

novas atitudes. 

Aranha (1996) a educação está relacionada à influência intencional e sistemática sobre 

os indivíduos, objetivando a formação e o desenvolvimento na sociedade que vivem, além de 

preservar e repassar os conhecimentos para que sirvam de referências para a comunidade. 

Percebe-se que essa mudança ocorreu a partir da migração do centro de treinamento 

tradicional para a educação corporativa, com foco e força estratégica, evidenciando uma 

gestão empresarial bem sucedida. Éboli (2004) descreve que essa definição começou, no 

Brasil, por volta da década de 1990, com o advento de um mercado cada vez mais 

globalizado, pressionando assim no investimento de qualificação e comprometimento com seu 

desenvolvimento contínuo, como elemento de competitividade. 

Em suma, as áreas de Treinamento e Desenvolvimento (T&D) apenas realizavam 

cursos ao público interno em função das demandas concretas, oferecendo programas que se 

preocupavam apenas em desenvolver habilidades específicas, enfatizando necessidades 

individuais em detrimento das necessidades organizacionais. A partir do surgimento de um 

ambiente organizacional que passava por profundas e frequentes mudanças, e que precisava 

de respostas rápidas e de pessoal voltados ao autodesenvolvimento e aprendizagem contínua, 

é que surge a Educação Corporativa para implantar um sistema educacional que privilegie o 

desenvolvimento de atitudes, posturas e habilidades, e não só os conhecimentos. Esse ponto 

sobre as mudanças de paradigmas na formação será abordado com mais especificidade no 

próximo tópico. 
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Segundo Lima (2004) o modelo de gestão tradicional estava representado, no período 

anterior, em uma estrutura organizacional do departamento de pessoal, com uma visão e 

atuação mecanicista de recursos humanos. Já o modelo de gestão estratégica está focada na 

geração de valores e nos negócios da organização, conforme o que apresentou:  

Modelo tradicional de Recursos Humanos (até 

a década de 1980) 

Modelo de Gestão Estratégica de Recursos 

Humanos(a partir dos anos de 1990) 

Gestão mecanicista focada nas especializações, 
cargos e atividades meio. 

Gestão orgânica focada na missão, negócio, 
estratégia, atividades fins e resultados. 

Centro de custos (benefícios, folha de pagamento, 
etc. 

Centro de resultados e investimentos com retorno 
mensurado 

Valorização da experiência do passado. Valorização do potencial, do desempenho e do 
trabalho em equipe. 

Avaliação da conduta do funcionário em períodos 
determinados; 

Avaliação 360 graus contínua, com ampla 
utilização de feedback do diálogo. 

Plano de salários rígido e focado nos cargos, com 
abundância de benefícios coletivos. 

Remuneração estratégica e variável, com 
benefícios negociados. 

Medicina do trabalho para o cumprimento da 
legislação. 

Saúde ocupacional integrada a gestão de pessoas 
e a gestão da qualidade de vida. 

Treinamento e desenvolvimento focado nas 
necessidades individuais a através de conteúdos 
específicos 

Educação Corporativa focada no cumprimento da 
missão, estratégias organizacionais e resultados, 
através da gestão do conhecimento e da 
aprendizagem coletiva 

Controles focados nos registros e ocorrências 
centralizadas e em sistemas isolados de recursos 
humanos. 

Controles corporativos focados na monitoração e 
responsabilidade pessoal e grupal, através de 
sistemas integrados de gestão e indicadores. 

Atuação focada em demandas internas e 
emergências 

Atuação voltada para maior aproximação e 
integração com os clientes internos e externos. 

Assistência social voltada para o funcionário e, 
muitas vezes, dotada de paternalismo. 

Desenvolvimento social envol -vendo os 
colaboradores, seus familiares e a comunidade 
enquanto função de responsabilidade social. 

Quadro 1 – Comparação de modelos de Recursos Humanos 
Fonte: Lima (2005) adaptado de Chiavenato (1994); Nery (1999); LMR& Consultoria Associados (2002). 

Na efetivação desse novo modelo de gestão estratégica de recursos humanos é possível 

perceber a integração das ações e o trabalho conjunto na missão da organização, ou seja, na 
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concepção de Educação Corporativa. Lima descreve que a gestão por competência é, entre 

outros, a  

[...]A gestão de talentos e competências necessárias ao cumprimento da 
missão precisa ser viabilizada por uma área corporativa de recursos humanos 
com os aspectos descritos anteriormente e que, ao integrar os talentos e 
competências às estratégias de negócios, produza estratégias de recursos 
humanos voltadas para processos e para o foco no cliente interno, 
principalmente, dotada de esforço no desenvolvimento e capacitação das 
pessoas. (2004, p. 67) 

Essas novas ações para a formação e gestão estratégias trazem às organizações uma 

vantagem competitiva sustentável e integra valores, além de criar um clima organizacional de 

aprendizagem contínua. Éboli descreve que 

As práticas de educação corporativa devem favorecer uma atuação 
profissional impregnada de personalidade, criando condições para o 
desenvolvimento do conhecimento criador e de postura empreendedora e 
para o florescimento de líderes eficazes[...]. A postura voltada à 
aprendizagem contínua e ao autodesenvolvimento é um estado de espírito, 
um processo de constante crescimento e fortalecimento de indivíduos 
talentosos e competentes. Cabe às organizações, entretanto, criar um 
ambiente favorável para sua manifestação. (2004, p. 44) 

Por isso, percebe-se um avanço que trouxe o conceito de Educação Corporativa para o 

processo de aprendizagem, pois desloca o foco do treinamento isolado para a aprendizagem 

onde as pessoas criam, debatem e divulgam os conhecimentos.  

Além disso, a EC representa um novo modelo de aprendizagem e desenvolvimento e 

propõe às organizações a responsabilidade pelo processo de aprendizagem de seus 

funcionários, colaboradores, fornecedores, procurando suprir as deficiências do sistema 

tradicional de educação e também em função das exigências específicas da área. 

Assim, neste trabalho os termos treinamento e desenvolvimento, capacitação, 

treinamento, aperfeiçoamento, instrução, qualificação, formação, entre outros, quando 

aplicados ao ambiente organizacional, serão contemplados na terminologia da educação 

corporativa (LIMA, 2005). 
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Dentro desse desafio, as Universidades Acadêmicas têm grande importância no 

desenvolvimento de pesquisas para as práticas que atendessem essa nova demanda, bem como 

o de gerenciamento de pessoas, as práticas avaliativas.  Por isso, percebe-se que as exigências 

de mercado exigiram novas demandas que instigou o desenvolvimento da Educação 

Corporativa que atendam um processo de capação integrada e possa ocorrer para funcionários, 

clientes, fornecedores. 

Assim, ao longo dessa desse trabalho será possível compreender os contextos que 

permitiram a criação desta modalidade de educação, bem como em que perspectivas estão 

sendo utilizadas e implantados pelas organizações; percebendo o valor que a avaliação do 

ensino-aprendizagem tem para a reflexão e o aperfeiçoamento dessas práticas.  

2.2 Histórico da Educação Corporativa: alguns precedentes 

  Discutir o percurso histórico que o treinamento teve ao longo da história da 

humanidade não é tarefa fácil, mas alguns estudos remontam que o treinamento teve sua 

origem na antiguidade. Marinelle (2007) exemplifica essa constatação ao descrever o código 

Hamurabi (Séc. XXI a.C) e o historiador ateniense Xenofonte (Séc. a.C). O primeiro, refere-

se a aprendizagem e descreve o ofício dos artesões em ensinar uma profissão às crianças e, 

quando isso ocorria, ninguém poderia requerê-las. Já o segundo, o do historiador ateniense, 

descreve a arte de aprendizado que passava de pai para filho. 

  Esses foram apenas alguns acontecimentos que previam a utilização do treinamento na 

transmissão dos conhecimentos, mas dos acontecimentos mais atuais de treinamento é 

possível verificar através da introdução da manufatura. Foi a partir da passagem e 

transformação do trabalho individual às manufaturas e fábricas que se passou a exigir maior 

especialização e divisão do trabalho. 

  O percurso histórico do treinamento demonstra que no início do século XVIII, com o 

desenvolvimento do trabalho especializado e a dificuldade de operar as máquinas, o 

treinamento insere-se como forma de sistematizar as ações de trabalho e suprir os desafios de 
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capacitar os funcionários para exercer as novas funções. Foram as ideias de Frederick Taylor, 

o chamado modelo Taylorista, que a produção passa a ser compreendida como um processo 

onde o administrar consiste no controle sobre a produção e exige alta produtividade. E assim, 

as pessoas eram treinadas apenas no sentido mecânico de exercer suas funções.  

  Segundo Éboli (2004), na organização taylorista era na mera repetição do trabalho e na 

reprodução do conhecimento que se acreditava ser suficiente para haver um bom resultado 

nos negócios. O ambiente de estabilidade do ambiente externo permitia a separação do 

trabalho e sua realização. Assim, foi com essa visão que surgiram as áreas de Treinamentos e 

Desenvolvimento (T&D) que se preocupavam em resolver problemas isoladamente. 

Porém, como os administradores não possuíam conhecimento de técnicas para 

capacitar os trabalhadores pela competência, o treinamento passou a ser encarado como o 

desenvolvimento de condições individuais para o desempenho de tarefas com precisão e 

ritmo; além de só considerarem aspectos técnicos na construção das formações. 

Esse tipo de administração foi muito criticado por não considerar aspectos importantes 

da administração, ou seja, os recursos humanos. Somente com os estudos de Hawthorne, 

segundo Rocha (2004), que as Escolas de Recursos Humanos passam a ressaltar a importância 

dos aspectos psicológicos, sociológicos e humanos. E foi com a escola de Recursos Humanos 

que se inseriu aspectos psicológicos e sociais dos trabalhadores. Observou-se também, no 

início da década de 40, no período da Segunda Guerra Mundial, que se passou a desenvolver 

programas destinados a preparar chefes e supervisores; bem como o de desenvolvimento de 

lideranças. 

 Já na década de 1960, com a teoria dos Sistemas, as organizações passam a ser 

sistemas abertos e o treinamento, apesar de caracterizado ainda como um sistema regulatório, 

já não era mais visto como uma tarefa isolada, e agregou os aspectos técnicos e socias das 

outras duas escolas de administração passando a desenhar-se como um evento sistêmico, 

como se pode verificar em Gil apud Rocha  

O enfoque sistêmico tem a vantagem de incorporar as mais diversas 
contribuições científicas ao processo de treinamento. Tanto é que os 
programas de treinamento cada vez mais passam a considerar, entre outros 
objetivos, as necessidades e aspirações do indivíduo, suas motivações e 
dificuldades de aprendizagem (2004, p. 35). 
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E nesse contexto, conforme Rocha (2004), as mudanças no mundo do trabalho em 

decorrência do avanço tecnológico, a partir da década de 1970, surgem como novas formas de 

organização e estruturação dos treinamentos, onde não mais era utilizado o referencial a partir 

da racionalização das tarefas e dos perfis profissionais, mas como  nova forma de organização 

do mundo globalizado. Há mudança de exigências, o controle ocorre, por exemplo, por meio 

do acompanhamento de resultados e não mais sobre o processo, como acontecia nas 

concepções tayloristas. Passa-se a valorizar o desenvolvimento dos trabalhadores para 

planejar, realizar, criar e avaliar o seu próprio trabalho. 

No Brasil, segundo Milioni (2006) apud Marinelle (2007) é possível verificar o 

treinamento com a instucionalização do Serviço Social de aprendizagem Industrial (SENAI) 

através do Decreto –lei nº 4.048, 22/01/1942. Já em 1946, é criado o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAC) e, em 1976, o Serviço Nacional de Aprendizagem 

comercial (SENAR). Em 1975 e em 1976, Lei nº 6.297 e Decreto nº 77.643, respectivamente, 

que tratavam de políticas de incentivos fiscais ao treinamento ao deduzirem em dobro os 

valores investidos, no Imposto de Renda. 

Esses acontecimentos demonstram as mudanças que ocorreram nos conceitos e 

abordagens do Treinamento, a título de ilustração, como se pode na tabela abaixo: 

Tabela 1 – Coletânea de conceitos de treinamento e desenvolvimento 

Autor Ano Conceito 

Campbell (1971, 
p. 565) 

1971 

Treinamento é a educação profissional destinada a adaptar o homem 
para determinado cargo. Seus objetivos situados a curto prazo são 
restritos e imediatos, procurando dar ao homem elementos essenciais 
para o exercício de um cargo, preparando-o adequadamente para o 
treinamento. Desenvolvimento é a educação que visa ampliar, 
desenvolver e aperfeiçoar o conhecimento do homem, para seu 
crescimento profissional em determinada carreira na empresa, ou para 
que se torne mais eficiente e produtivo em seu cargo. Seus objetivos 
são menos amplos que os da formação profissional e situados a médio 
prazo, visando proporcionar ao homem os conhecimentos que 
transcendem o que é exigido no cargo atual, preparando-o para assumir 
funções mais complexas. 

Hamblim(1978) 
apud BOOG, 
2001, p. 158) 

1978 

Treinamento é um processo que provoca reações, aprendizado, 
mudança de comportamento no cargo, mudanças na organização, 
mudanças na consecução dos objetivos finais. 
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Pilati e Abbad 
(2005, p. 43) 

1984 

O treinamento enquanto educação visaria à formação profissional mais 
abrangente, geralmente mais relacionada à preparação do profissional 
para ocupações e trabalhos futuros. Desenvolvimento seria uma 
formação mais ampla, não necessariamente ligada à profissionalização. 

Meneses  e Abbad 
(2003, p. 187) 

1988 

Treinamento é entendido como desenvolvimento sistemático de padrões 
comportamentais de conhecimentos, habilidades e atitudes, necessários 
ao adequado desempenho de uma tarefa ou trabalho. 

Meneses e Abbada 
(2003, p. 187) 

1991 

A diferenciação entre treinamento e outras ações, como educação e 
desenvolvimento, passaria pela intencionalidade de cada uma. A função 
de um treinamento seria desenvolver um conjunto de conhecimentos, 
habilidades e atitudes, para a melhoria do desempenho atual. 

Pilati e Abbad 
(2005, p. 43) 

1993 

Treinamento diz respeito à aquisição sistemática de conhecimentos, 
habilidades, atitudes, regras e conceitos que resultam no aumento no 
desempenho no trabalho. 

Pereira (2000, p. 
24) 

1994 

Treinamento consiste na aplicação de um conjunto de técnicas de 
ensino-aprendizagem, objetivando levar o indivíduo à aquisição de 
conhecimentos e habilidades específicas que visam prepará-lo para o 
desempenho imediato e satisfatório das tarefas referentes a seu cargo ou 
função. Desenvolvimento consiste na aplicação de um conjunto de 
princípios e estratégias educacionais, objetivando aperfeiçoar o 
indivíduo no tocante a seu campo atitudinal, tendo em vista a 
manutenção e melhoria do seu desempenho profissional, mediante 
aquisição dos conhecimentos e habilidades necessárias para seu 
contínuo aperfeiçoamento, para o desenvolvimento de novas atitudes e 
para mudanças comportamentais. 

Bomfim (1998, p. 
28) 

1994 

Treinamento é parente próximo do embrutecimento, do adestramento. 
Desenvolvimento aparece como o instrumento privilegiado de ação da 
administração de recursos humanos, devido à possibilidade que encerra 
de efetivo exercício dos valores mais elevados do homem, e isso, como 
é evidente, sem prejuízo – muito pelo contrário- dos interesses de 
produção strictu sensu das empresas. 

Milkovich e 

Boudreau(2000, 

p. 338) 

1997 

Treinamento é um processo sistêmico para promover a aquisição de 
habilidades, regras, conceitos ou atitudes que resultem em melhoria da 
adequação entre as características dos empregados e as exigências dos 
papéis funcionais. Desenvolvimento é um processo de longo prazo para 
aperfeiçoar as capacidades e motivações dos empregados, a fim de 
torná-los futuros membros valiosos da organização. O desenvolvimento 
compreende não apenas o treinamento, mas também a carreira e outras 
experiências. 

Donadio (1999, p. 
59) 

1999 
Treinamento é, essencialmente, educação e adultos em ambiente 
profissional. 
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Pilati e Abbad 
(2005, p. 43) 

2002 

Treinamento é uma ação organizacional planejada de modo 
sistemático, que possibilita a aquisição de habilidades motoras, 
atitudinais ou intelectuais, assim como o desenvolvimento de 
estratégias cognitivas que podem tornar o indivíduo mais apto a 
desempenhar suas funções atuais ou futuras. 

Fonte: Marinelli (2007, p. 64) adaptado de Pereira (2000, p.24); Meneses e Abbad (2003); e Pilati e Abbad 

(2005). 

A partir das mudanças verificadas na concepção de treinamento que tendem a 

valorizar as pessoas como diferencial competitivo, o termo treinamento passou a ser menos 

utilizado para designar um subsistema de Recursos Humanos. Na concepção tradicional de 

treinamento, como já mencionado, são utilizados meios de adequar as pessoas às suas funções 

para que os objetivos e metas sejam alcançadas. Nas novas tendências, verificam-se meios de 

desenvolver competências nas pessoas, para que se tornem mais produtivas e inovadoras, 

principalmente por estar em uma sociedade em constante transformação. Segundo Rocha 

Desenvolver pessoas não significa apenas proporcionar-lhe conhecimentos e 
habilidades para o adequado desempenho de suas tarefas. Significa dar-lhes 
a formação básica para que modifiquem antigos hábitos, desenvolvam novas 
atitudes e capacitem-se para aprimorar seus conhecimentos, com vista em 
tornarem-se melhores naquilo que fazem. Trata-se, pois, de um processo que 
transcende ao treinamento de pessoal e envolve componentes que o 
aproximam do processo educativo. (2008, p. 122) 

Pode-se perceber com isso, mais uma vez, a preocupação em privilegiar o aprendizado 

organizacional e fortalecer a cultura corporativa e o conhecimento coletivo, ou seja, 

estratégias educacionais que estão pautadas e estruturadas nos objetivos e avanços das 

organizações.

O processo de treinamento passa a ser abordado como um processo de aprendizagem e 

educação. A aprendizagem ocorreria a partir do momento em que há uma mudança de atitude 

das pessoas com a aquisição de novas habilidades e comportamento. Segundo Carvalho 

(1993) a aprendizagem pode ser compreendida como um processo de aquisição da capacidade 

de se usar o conhecimento, que ocorre como resultado da prática e da experiência crítica e que 

produz uma mudança relativamente permanente no comportamento. 
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Segundo Éboli (2004), é inquestionável a relevância que as áreas de T&D estão 

adquirindo sobre as demais funções de gestão de pessoas. A migração do T&D tradicional 

para a educação corporativa ganhou foco e força estratégica, evidenciando-se como um dos 

pilares de uma gestão empresarial bem-sucedida. 

A referida autora ainda enfatiza que as organizações precisam consolidar e disseminar 

seus valores e princípios básicos de forma consistente, para que eles sejam incorporados pelas 

pessoas, tornando-se norteadoras de seu comportamento e permitindo o direcionamento entre 

os objetivos e valores individuais e organizacionais, construindo a identidade cultural. 

Éboli (2004) descreve que na área de gestão de pessoas espera-se que seja pensada 

estrategicamente na gestão por competência e que permita o alinhamento entre competências 

pessoais e organizacionais. Além de constatar que as políticas e práticas de gestão de pessoas 

vigentes na organização serem fundamentais para a construção da identidade cultural. 

Por isso, como afirmou Gil (2008), a partir das mudanças no contexto do sistema de 

treinamento que passa a ressaltar o papel das pessoas como o diferencial nas organizações. É 

o que se chama por capital humano e que tende a mostrar os resultados de uma organização 

competitiva e inovadora. Nisso se percebe a necessidade de desenvolver projetos capazes de 

desenvolver competências e que contribuam com a organização, por isso quando se fala em 

processo de treinamento a tendência é destacar o desenvolvimento de pessoas e em educação 

no trabalho. 

2.3 Etapas para implantação do treinamento na Educação Corporativa 

Nesse ponto serão discutidos alguns aspectos relevantes para a realização de um 

treinamento, que são: o diagnóstico, o planejamento, a execução e a avaliação; apesar de não 

ser um modelo padrão, mas são pontos comuns abordados pelos diferentes autores da área. 

2.3.1 Diagnóstico de necessidade de treinamento 
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O diagnóstico das necessidades de treinamento em uma organização são medidas 

essenciais para a estruturação dos cursos. Nessa etapa, tem-se por objetivo principal 

identificar as carências individuais e coletivas no exercício de suas atividades, bem como para 

o alcance dos objetivos propostos.  

Gil (2008), descreve três níveis para diagnosticar a necessidade de treinamento, que 

são: a análise organizacional, a análise de tarefas e a análise de recursos humanos. O primeiro, 

procura verificar os níveis de eficiência e eficácia da organização, com o objetivo de 

determinar as formas de treinamento que contribuirão para sua elevação. O segundo, 

identifica as atividades que fazem parte das tarefas e o potencial dos educandos em 

desenvolvê-las. O terceiro, verifica, junto aos funcionários, os níveis de conhecimento, 

habilidades e atitudes para o desenvolvimento de suas atividades. 

É importante ressaltar que não existem formas padronizadas de coletar as informações 

desejadas e irá depender das possibilidades e da conveniência dos profissionais que a 

desenvolvem. A exemplo de análise organizacional, pode-se observar aspectos relativos a 

identificação da organização, estrutura, produção, imagem da empresa; nessa fase, já é 

possível identificar certas necessidades e já é possível montar treinamentos. 

Na fase de análise das tarefas, que determina o tipo de comportamento que os 

funcionários devem apresentar para desenvolver suas atividades é solicitado informações do 

tipo: responsabilidades no cargo, as condições do trabalho, os conhecimentos, habilidades e 

atitudes; como exemplo de coleta destas informações é possível a discussão em grupo, a 

observação, a entrevista, o questionário. 

Já no que refere a análise das pessoas para os conhecimentos, habilidades e atitudes 

esperadas para o desempenho do trabalho e que devem estar vinculadas aos objetivos da 

organização e como afirmou Gil (2008), a análise organizacional esclarece seus objetivos, a 

análise das tarefas, o que é necessário para alcançá-las, e a análise dos recursos humanos, as 

carências do pessoal quanto à execução da tarefa. 

É importante perceber, porém, que essas ações estejam integradas e não ocorram de 

maneira isolada e descontextualizada, pois as organizações precisam desenvolver uma cultura 
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organizacional sólida e que transmita os objetivos das organizações. Nessa perspectiva, 

Bastos (1994) esclarece que é importante ter claro que o diagnóstico deve ser integrado e 

holístico; o quadro de necessidades da organização não deve ser apenas retrospectivo, mas 

sobretudo prospectivo;deve ser um trabalho conjunto de profissionais de diversas áreas; e 

deve ser uma tarefa contínua e não se restringir a resolver aspectos pontuais. 

  

2.3.2 Planejamento da atividade 

A partir do que já foi discutido pôde-se perceber que o objetivo principal do 

treinamento é atender às necessidades da organização, de forma ampla, integrada e contínua. 

Por isso, o planejamento é uma etapa desenvolvida a partir da realidade fornecida pelo 

diagnóstico e que irá possibilitar organização das atividades. E como afirma Bastos  

Se se pretende fazer um trabalho eficaz de T&D, é fundamental determinar 
exatamente aonde queremos chegar. Deve-se ter a preocupação de deixar 
claro qual o comportamento que o treinando deve apresentar ao final do 
treinamento ou da etapa.(1994, p. 153) 

  

Logo, é essencial observar as características dos treinandos e suas necessidades, para 

não correr o risco de realizar um planejamento muito complexo, ou omisso, que deixe de 

atender as reais necessidades da organização. Dentro desse cenário, é preciso compreender a 

relevância dos assuntos trabalhados; a coerência, ou seja, ter sempre em mente a proposta e 

missão da organização; o realismo, ou seja, realizar tarefas dentro das possibilidades; e a 

ética, ou seja, o respeito às pessoas e ao ambiente que se insere o treinamento. 

A partir dessas necessidades é preciso organizar os projetos e planos de um 

treinamento, Gil (2008) afirma que não há uma definição clara sobre esses dois termos, mas 

que o projeto é um documento mais de natureza administrativa, que procura descrever os 

meios que irão proporcionar as ações de treinamento; já os planos são de natureza mais 

pedagógica, que aponta as ações necessárias para que o treinamento se efetive. Destaca que 

nos aspectos do projeto, de modo geral, procura-se verificar os seguintes dados: identificação, 
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objetivos, justificativa, população-alvo, conteúdo, carga-horária, período de realização, local, 

número de turmas, instrutores, material e equipamentos, custos, apoio administrativos. Já nos 

planos, de natureza pedagógica, são descritos os seguintes dados: a identificação, que inclui, 

por exemplo, o nome do treinamento e seu público-alvo; os objetivos gerais e específicos; o 

conteúdo programático; os recursos instrucionais; a avaliação; a carga-horária. São ações que 

devem acompanhar todo o processo de treinamento, pois irá permitir a eficiência e eficácia 

dos treinamentos. 

2.3.3 Execução do treinamento 

Esse ponto refere-se à execução dos planos de treinamento, já diagnosticadas, e que 

irão suprir as necessidades de aprendizado. Por isso, a execução, segundo Gil (2008) descreve 

uma série de providências que devem ser tomadas, como: a qualificação dos instrutores, que 

deverão demonstrar fluência, interesse pelo assunto fluência de comunicação; seleção dos 

treinandos refere-se a organização de grupos de acordo com os perfis desejados/esperados, ou 

seja, organizados de acordo com aptidões e interesses pessoais; a qualidade dos materiais, 

equipamentos e instalações; apoio administrativos, que envolve: comunicação aos 

participantes, material instrucional, registro de frequência; e por fim, a cooperação dos chefes 

e dirigentes da empresa. 

É importante perceber que a ação de execução do treinamento ações bem planejadas e 

que precisam deixar claro desde os materiais a serem usados até o perfil dos profissionais que 

trabalharão nos cursos. É uma tarefa minuciosa, mas também não pode ser encarado como 

algo “engessado” e sem flexibilidade, pois quando se trabalha na área que interage com 

pessoas nem sempre é possível prever reações, participação e interesse pelos assuntos 

trabalhados. 
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2.3.4 Avaliação do treinamento 

A avaliação deve ser encarada como passo importante no aperfeiçoamento e reflexão 

das práticas e ações. Na avaliação de treinamento é possível acompanhar todos os passos na 

realização dos cursos, desde a criação e o desenvolvimento até a finalização. Segundo Silva 

(1983), a avaliação do treinamento é importante para fornecer subsídios a reformulação do 

treinamento, que vai desde os objetivos, métodos, estratégias, recursos, até o desempenho dos 

treinandos. 

Ainda neste ponto, destaca que supõe uma análise do desenvolvimento do programa, 

desde o planejamento, até o momento em que se possam constatar as consequências sobre os 

treinandos e o próprio sistema de treinamento. 

Éboli (2004) refere-se a três etapas no processo de avaliação: o antes, o durante e após 

o treinamento. O primeiro deve contemplar às necessidades do treinamento e é uma etapa 

também possibilitada pelo processo de diagnóstico, nesta etapa é possível explorar o que os 

profissionais e treinandos precisam aprender; quais as competências desejadas; os fatores do 

ambiente irão sustentar o desempenho desejado?;entre outros. Já no segundo momento, 

referente à avaliação durante, pode-se prever as medidas corretivas durante o processo que 

estão relacionadas as condições de aprendizagem, aos conteúdos e o uso da própria 

experiência pelos treinandos. Já o último fator, verifica-se quanto os treinandos aprenderam, e 

deve-se isso a crescente ênfase no desempenho na atuação profissional e no retorno sobre os 

investimentos que leva os treinadores a avaliar o impacto dos treinamentos meses após seu 

término. 

Éboli (2004) descreve os quatro níveis de avaliação de Donald Kirpatrick que estão 

sendo mais utilizados pelas organizações, apesar de não abordarem todos os níveis com a 

mesma ênfase, são: o de reação, de aprendizado, de comportamento e de resultados. Em suma, 

o primeiro refere-se a satisfação em relação ao curso; o segundo sobre os conhecimentos 

adquiridos; o terceiro a aplicação dos conhecimentos adquiridos; e o quarto o retorno que o 

treinamento tem para a organização.O detalhamento do modelo de Kirpatrick será abordado 

no capítulo seguinte que se refere a avaliação. Conforme pode-se observar no quadro a seguir: 
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NÍVEL ASPECTO NATUREZA QUESTÃO INSTRUMENTO 

1 Reação Gostaram? 
Quanto os participantes 

gostaram do curso? 
Formulários 

2 Aprendizado Aprenderam? 
Quanto eles 

aprenderam? 

Testes, exames, 

simulações. 

3 Comportamento Estão utilizando? 
Quanto eles estão 

aplicando no trabalho? 

Mensuração do 

desempenho 

4 Resultados Estão pagando? 

Qual o retorno do 

treinamento sobre o 

investimento? 

Análise custo-

benefício 

Quadro 2 - Quatro níveis de avaliação do treinamento segundo Kirpatrick. 
Fonte: Éboli (2004, p. 223) 

O importante é perceber que as ações das avaliações estejam articuladas e como 

afirma Lima (2005) ao colocar que a avaliação deve ser pensada, planejada e realizada de 

forma coerente e uniforme com os objetivos do treinamento, devidamente integrados.  

2.4 A Educação Corporativa e as Universidades Corporativas 

A competitividade e a globalização dos mercados influenciam cada vez mais nas 

exigências de qualificação constante de um funcionário para se manter atuando de forma 

competente em sua profissão. É preciso considerar que em uma sociedade aonde as 

informações circulam rapidamente entre os diversos meios de comunicação e de informação, 

o conhecimento torna-se cada vez mais obsoleto. O que já se remete a outra preocupação, a 

não necessidade de uma pessoa em saber tudo, pois um conhecimento hoje divulgado pode 

mudar em menos de meses, de semanas, de dias ou até mesmo em questão de horas.  

Percebe-se formas diferentes de relação de trabalho e de diálogo com os 

conhecimentos disponíveis, o que se percebia em instituições, por exemplo, a meio século, 
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onde a titulação inicial era suficiente para tornar um funcionário apto ao cargo, hoje, pode ser 

considerado como o “mínimo necessário” para a formação. As instituições públicas e privadas 

precisam de pessoas com habilidades e contextualizada para o desenvolvimento de suas 

funções, o que exigiu uma nova estruturação de formação continuada: identificar e trabalhar o 

desenvolvimento das habilidades e das competências juntamente relacionado com as 

estratégias de negócio, em outras palavras,  pessoas articuladas para se trabalhar em novos 

cenários e que desenvolvam uma cultura inovadora e orientada com as maneiras de atuação e 

de intervenção das instituições. 

Nesse contexto, surgem as Universidades Corporativas (UC) no final do século XX, 

com um novo padrão para a educação superior. É importante esclarecer que o objetivo do 

desenvolvimento dessas universidades não é a substituição das universidades convencionais, 

mas o desenvolvimento por meio de uma demanda específica de formação para as empresas, 

as instituições públicas e privadas, voltadas principalmente para as estratégias de negócio. 

Segundo Meister (1999) a Universidade Corporativa é mais que um departamento de 

treinamento, pois representa o esforço da organização em desenvolver em seus colaboradores, 

clientes e parceiros, um conjunto de competências necessárias ao sucesso da organização. 

Ainda segundo Meister (1999), existem algumas situações que sustentaram e 

instigaram o desenvolvimento dessas Universidades, que são: organizações flexíveis, pois as 

instituições exigem respostas rápidas ao agitado ambiente empresarial; a era do 

conhecimento, por se tratar do conhecimento como base da formação da riqueza nos níveis 

individuais, empresariais e nacionais; a rápida obsolescência do conhecimento do 

conhecimento; a empregabilidade; e a educação estratégica global, onde a educação ganha 

ainda mais visibilidade como forma de integração entre os diversos saberes e inserido numa 

visão global. Essa perspectiva transmite uma realidade que passa a exigir pessoas com 

capacidade de criar trabalho e conhecimento organizacional para o desenvolvimento das 

empresas públicas e privadas. 

Verifica-se que as organizações com Universidades Corporativas nos Estados Unidos 

já estão em número significativo, e no Brasil já expressam grande avanço e estão presentes 

em vários setores produtivos, como os de serviços financeiros, telecomunicação, varejo, entre 
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outros; como exemplo pode-se citar a Universidade Corporativa Unimed, UC Correios, UC 

Carrefour, UC Banco do Brasil, UC da Caixa Econômica Federal. 

Gordon (1995) apud Marinelle (2007) assegura que para muitos a expressão 

universidade corporativa está relacionada ao ambiente acadêmico, porém, principalmente em 

função dos negócios norte-americanos, universidade está relacionada aos esforços de uma 

empresa em organizar de forma coletiva as informações e aprendizagem para os 

colaboradores. Bem como explicou Alperstedf (2001) apud Marinelle (2007) que o termo 

universidade não deve ser considerado dentro de um sistema de ensino superior, pois a 

universidade corporativa fornece instrução específica, sempre relacionada a área de negócio 

da própria organização. Por isso é considerada um artifício de marketing (mercadológico). Já 

o termo corporativo refere-se, na concepção universidade corporativa, a universidade ligada a 

uma corporação, ou seja, os serviços educacionais não constituem seu principal objetivo. 

No contexto de surgimento das UC’s e sua perspectiva de atuação observa-se que os 

principais princípios envolvidos nessa estruturação são a gestão por competência e o sistema 

de aprendizado contínuo. O primeiro traz a tona uma discussão sobre a própria definição do 

que seja competência, mas o fato é que, independente da definição utilizada, as competências 

não podem se limitar aos saberes ou conhecimentos encapsulados nas tarefas e sim, um 

dinamismo de compreender e dominar novas situações de trabalho, ou seja, estar em um 

ambiente de trabalho e ter a potencialidade de fazer mais do que lhe é atribuído. Já o segundo, 

o aprendizado contínuo, é um mecanismo de conhecer novos processos e soluções para as 

constantes demandas, além da possibilidade da troca constante de informação e conhecimento 

intra e inter organização. Ressaltando que as UC’s tem como foco a educação de funcionários, 

principalmente, mas também de clientes, de fornecedores; desde que atendam as estratégias 

empresariais de uma organização.  

Segundo Eboli (2004), as competências, habilidades e o conhecimento formam a base 

de vantagem competitiva e reforça a necessidade de intensificar o desenvolvimento dos 

funcionários nesses âmbitos e justificativas, portanto, a existência da Universidade 

Corporativa. Sendo o objetivo principal das UC`s o desenvolvimento e a instalação das 

competências profissionais, técnicas e gerenciais consideradas essenciais para a viabilização 

das estratégias da instituição. 
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Essa tendência deve-se principalmente ao que se pode chamar de reestruturação dos 

tradicionais Centros de Treinamento e Desenvolvimento (T&D), de modo a pensar de forma 

eficaz para o sucesso das estratégias empresariais. Nesse momento, faz-se importante 

esclarecer como era estruturado os Centros de Treinamento e Desenvolvimento que, segundo 

Eboli (2004) passou por uma mudança de paradigma, onde o objetivo principal dos T&D era 

desenvolver habilidades, já nas UC`s  passa para o desenvolvimento das competências críticas 

e o foco passa a ser o aprendizado organizacional em detrimento ao individual; além da ênfase 

ser nas estratégias de negócios ao invés de atender as necessidades individuais; outra 

perspectiva de mudança foi a ampliação dos ambientes de aprendizagem que ampliaram-se 

para os ambientes virtuais; e por fim, o resultado esperado dessas mudanças de objetivos, 

focos, ênfases, são o aumento da competitividade no mercado ao invés de resultados focados 

apenas nas habilidades individuais. 

Há controvérsias quanto ao emprego dos termos universidades e educação corporativa, 

segundo Rocha (2004) alguns usam livremente os dois termos e outros defendem que foi com 

o aparecimento da universidade corporativa, que foi um grande marco da passagem do centro 

de treinamento tradicional para uma preocupação mais ampla e abrangente de educação, que 

ocorreu à nova modalidade de educação corporativa; porém o principal é perceber que nessa 

abordagem de educação corporativa é necessária constatarmos que ela pode ou não estar 

ligada a uma estrutura de universidade corporativa, ou seja, a EC é um sistema da UC, mas a 

EC nem sempre está inserida (ou ocorre) nos espaços da UC.  

Na abrangência dos conceitos trabalhados em Educação Corporativa verifica-se que, 

segundo Eboli (2004), há a articulação entre os conceitos de educação corporativa, gestão do 

conhecimento e gestão por competência. E as competências críticas são formadas a partir da 

articulação entre gestão por competência e gestão por competência, sendo este último 

resultado da relação entre o conhecimento (saber fazer), as habilidades (poder fazer) e as 

atitudes (querer fazer). Além de perceber, como já citado anteriormente, que a aprendizagem 

ativa e contínua favoreça uma formação que aceitem, vivenciem e pratiquem a cultura 

empresarial, despertando e estimulando nas pessoas a postura do autoconhecimento e tendo a 

concepção que o conhecimento pode estar disponível no momento em que se necessita. Isso 

demonstra mais uma preocupação, em que a formação será o diferencial nas empresas e serão 

as pessoas que farão a diferença entre as empresas vencedoras e perdedoras. 
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No século XXI, quem controla a carreira é o próprio empregado, ou seja, o 

profissional que deseja atualizar-se e cuidar de sua empregabilidade, caso contrário, corre o 

risco de ficar obsoleto e sem condições de competitividade no mercado de trabalho. 

Pessoas motivadas são a essência do bom funcionamento de qualquer instituição, mas 

o intuito da Educação Corporativa é além desta perspectiva, é motivar para o 

desenvolvimento, apoiado na integração, nas metas, em concorrência de mercado. É um 

“treinamento” que se preocupa em não tornar o homem um mero executor de tarefas, o que 

me remete a Charles Chaplim com seus personagens que realizavam as atividades 

intermináveis e repetitivas no início do desenvolvimento das indústrias e onde o trabalho era 

descontextualizado e sem significância. Aqui, o propósito não é entrar em discussão sobre as 

condições e perspectivas da época, mas o fato é que se demonstrava uma estrutura apenas 

preocupada com os recursos tecnológicos para a maior produção.  A EC procura tornar o 

funcionário atualizado, em uma sociedade do conhecimento, e que procura desenvolver as 

habilidades necessárias ao desenvolvimento estratégico das organizações. 

É importante mencionar que a educação contemporânea passa por constantes 

mudanças, seja no cenário do conhecimento que está em constante transformação ou nos 

espaços de aprendizagens que não se restringem mais à sala de aula, pode-se observar também 

os espaços semipresenciais e a distância. Educação e tecnologia estão relacionadas a partir das 

constantes demandas de inovação didáticas, dos processos pedagógicos, de comunicação, das 

tecnologias da informação. É o fazer mais e melhor.

Segundo Morhy (2004), as novas tecnologias permitem economizar tempo nas rotinas 

físicas e burocráticas do trabalho e usar melhor o tempo para avançar em novos 

conhecimentos. Quando se deseja, por exemplo, saber sobre a publicação de um livro em 

outro país, não precisa, necessariamente, ir a uma livraria, pode-se pesquisar em sites da 

internet especializados no assunto, ou seja, o desafio de vencer distâncias em uma sociedade 

cada vez mais exigente e dinâmica. Afirma, ainda, que a época em que as UC passaram a se 

desenvolver a passos largos, a educação a distância (ED) também se desenvolveu muito, com 

benefício de algumas tecnologias da informação e comunicação, como internet, 

videoconferências etc. Destaca-se algumas vantagens e desvantagens da ED, a web education, 

as vantagens como reduzir os custos, proporcionar a autonomia, estimular à educação 
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continuada; e como desvantagem verifica a necessidade de maior esforço, motivação, 

disciplina e organização do aluno. Sem desconsiderar as vantagens e desvantagens, é 

necessário um ordenamento mínimo estratégico para o bom aproveitamento das tecnologias à 

disposição da educação. 

As organizações são levadas a reconhecer a realidade inexorável do mundo 

contemporâneo, levando à necessidade de atualizar o conhecimento dos indivíduos. Bayma 

(2004) afirma que as organizações, no delineamento de suas políticas de pessoal, dão ênfase 

cada vez mais à educação continuada para desenvolver em seus funcionários um ajustamento 

estratégico de competências.  

 Há uma grande preocupação em disponibilizar as informações on-line. Segundo 

Lopes (2004), o recurso da informação on-line permite que as dúvidas para execução do 

trabalho estejam disponíveis por meio de suportes eletrônicos que representam um campo 

diferente do e-learning, porque seu objetivo não é ensinar, mas sim permitir que o 

profissional faça consultas no momento em que ocorra a dúvida. A tecnologia de que 

dispomos neste século permite que a aprendizagem seja permanente. Sem esquecer da 

tecnologia, infra-estrutura e logística necessárias, onde ocorram padrões de informação, 

funcionalidade e tecnologia para que os sistemas e redes consigam se integrar. 

Alguns aspectos são importantes ao se falar da Universidade Corporativa, Meister 

(1999) estabelece que deve ser organizada a partir de princípios e objetivos para fortalecer a 

atuação de seus colaboradores. Defende que os princípios identificados não ocorrem de forma 

homogênea e que o nível de alinhamento é função da relevância da  educação corporativa para 

o desempenho organizacional.  

Éboli (2004) descreve esses princípios para criação de um sistema de Educação 

Corporativa, que são: competitividade, ou seja, valorizar a educação como desenvolvimento 

do capital intelectual dos colaboradores; a perpetuidade, ou seja, a transmissão dos saberes 

que irão permitir a continuidade das ações da organização; a conectividade, ou seja, oferecer e 

disponibilizar atividades e recursos educacionais de fácil acesso e uso; cidadania, ou seja, 

estimular o exercício da cidadania individual e em grupo; a parceria, ou seja, compreendendo 

as dificuldades para o desenvolvimento das competências, estabelecer parceria internas 



42 

(líderes e gestores) e externas (instituições de ensino superior); e a sustentabilidade, aonde se 

procura agregar valores aos negócios. 

A proposta é fazer perceber as mudanças no foco de aprendizagem, que passou da 

tentativa de solucionar um fato isolado para uma rede integrada de saberes e formação nas 

organizações; além de serem ações que darão origem a planos consistentes e de qualidade. As 

organizações estão estrategicamente organizadas para o desenvolvimento e a integração dos 

saberes, além de preocuparem-se com a imagem que a irá criar com seus clientes, associados. 

2.5 Necessidade do conhecimento nas organizações  

É nesse cenário de constante busca pelo conhecimento e de tornar esse conhecimento 

acessível às pessoas que as instituições que trabalham com Educação Corporativa procuram 

desenvolver o treinamento de seus funcionários, para que estejam sempre competitivos e 

interagindo a partir dos novos saberes. 

Segundo Vitelle (2003), a sociedade do conhecimento tem essa característica, ao citar 

Bell (1976), Tofler (1980), De Masi (1999), Drucker (1999), Castells (2000), por ocorrer num 

período pós-industrial ou informacional ou ainda pós-capitalista. É  assim chamada por ser aquela 

na qual predomina a prestação de serviços e os recursos intangíveis, como o conhecimento e a 

criatividade, são reconhecidos como fontes geradoras de valor para organizações. Além de 

observar a rapidez das mudanças e pelo alto desenvolvimento tecnológico que contribui não só 

para a sofisticação do processo produtivo, como também confere uma nova dinâmica aos meios 

de comunicação, permitindo disponibilizar grandes volumes de informação para uma quantidade 

cada vez maior de pessoas. 

Ainda Segundo Vitelle (2003), a sociedade do conhecimento trouxe uma mudança dos 

meios de produção e afetando também aqueles que detêm esses meios. No capitalismo, existia o 

capitalista que controlava os meios de produção, os trabalhadores que detinham a mão-de-obra e 

eram explorados por esses capitalistas. Ainda segundo a autora, o recurso econômico básico, ou o 

meio de produção, deixou de ser o capital na sociedade capitalista, ou os recursos naturais na 

sociedade agrária, e passou a ser o conhecimento, onde a produtividade e a inovação são 
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atividades geradoras de valor resultantes da aplicação de conhecimento ao trabalho. O que se 

observa em Castells ao afirmar que:  

Pela primeira vez na história, a mente humana é uma força direta de 
produção, não apenas um elemento decisivo no sistema produtivo. Assim, 
computadores, sistemas de comunicação, decodificação e programação 
genética são todos amplificadores e extensões da mente humana. (2000, 
p.51) 

Vitelle (2003) resumi bem esse período de transição do conhecimento mecanicista 

para a valorização do potencial do humano de criar e recriar paradigmas, como se pode 

observar na tabela abaixo:

Sociedade Pré-
industrial 

Sociedade industrial 
Sociedade pós-

industrial(ou sociedade do 
conhecimento) 

Período Até o século XVIIII 
Da metade do século 
XVIII à metade do 

século XX. 

De meados do século XX aos 
dias atuais. 

Atividade 
Econômica 
Principal 

Setor primário: 
extrativismo, criação de 

animais, agricultura, 
produção para consumo 

próprio. 

Indústria: fabricação, 
transformação, 

distribuição. Setor 
secundário. 

Serviços: transporte, 
comércio, seguros, 

consultorias, instrução, 
pesquisa, cultura, lazer. Setor 

terciário. 

Recursos 
Principais 

Terra, matéria-prima, 
fazer à mão. 

Meios de produção, 
matéria-prima, 

patentes, 
produtividade. 

Inteligência, conhecimento, 
criatividade. 

Estrutura 
Profissional 

Artesãos, camponeses, 
operários não-
qualificados. 

Operários, 
engenheiros, 
empresários, 

funcionários de 
escritório. 

Profissionais liberais, 
cientistas, tecnoestrutura. 
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Conhecimentos 
necessários 

Habilidade motora e 
criatividade 

Know- how 
(conhecimento técnico 

para execução da 
tarefa) 

Know- how (conhecimento 
técnico para execução da 

tarefa) 

Know-why (articulação de 
conceitos solução de 

problemas) 

Know-whom (rede de 
relacionamentos para 
aquisição e troca de 

conhecimentos) 

Quadro 3 - Distribuição da valorização do conhecimento pré-industrial ao pós-industrial. 
Fonte: Vitelle(2003, p.24) adaptado de: De Masi, D. (1999: 49-52) 

Desta forma, pode-se perceber que as organizações estão utilizando o conhecimento  

como seu principal recurso para gerar riqueza, competitividades. Como se observa Vitelle: 

Na organização do conhecimento estão, portanto, representados os pilares da 
sociedade do conhecimento. As pessoas, como agentes processadores de 
informação e geradores de conhecimento, são o principal recurso produtivo, 
trabalhando com grande suporte tecnológico, que funciona como um 
poderoso meio de comunicação, além de um grande reservatório de 
informações. Essa dinâmica ocorre em uma estrutura flexível que promove a 
interação entre as pessoas, estimulando a criatividade, a geração de novas 
ideias e a visão do todo. (2003, p. 27) 

Segundo Hall (1992) existem dois tipos de organização: a que é compreendida como 

um conjunto de recursos que podem ser tangíveis (ativos, tecnologia, custo, por exemplo) ou 

intangíveis (competência, capacidade, conhecimento). O primeiro refere-se aos direitos de 

propriedade intelectual, envolvendo patentes, marcas registradas, contratos, bancos de dados 

ou competências. Já a segunda, os intangíveis, as competências estão relacionadas a 

experiência e ao conhecimento dos funcionários, além da cultura organizacional que abrange 

os valores, crenças e atitudes da empresa. 

As pessoas nas organizações sempre buscaram, usaram e deram valor ao 

conhecimento, mesmo que de maneira implícita. Isso se faz, segundo Vitelle (2003), por 

exemplo, pela contratação de pessoas experientes ou consulta a pessoa-chave para tomada de 

decisão. Ainda segundo a autora, o processo de gerar e usar conhecimento no âmbito 
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individual e, também, trocar conhecimento no âmbito do grupo é infinito e sempre ocorreu. 

No entanto, reconhecer explicitamente o conhecimento como um ativo é algo novo, como 

também compreender a necessidade de se gerenciá-lo. Os ativos do conhecimento passaram a 

constituir a base da sociedade pós-industrial e gerir esses ativos passou a ser a atividade 

importante nos negócios. 

Nessa perspectiva Passos (1999) destaca, entre outros, que as mudanças no processo 

organizacional ocorre nas estratégias e cultura das organizações, a partir da necessidade de 

conquista de mercado consumidor, promover a integração interna e de fornecedores; todas 

essas transformações não seria possível sem um ambiente de trabalho cooperativo e, entre 

outros, o desenvolvimento dos programas de educação corporativa para todo o quadro de 

pessoal. 

Assim, percebe-se a importância da gestão do conhecimento para o desenvolvimento 

das competências necessárias para a realização de um ambiente corporativo. 

2.6 Modelos Pedagógicos nos Programas de Educação Corporativa  

A proposta desta discussão parte da necessidade das organizações terem um 

referencial na realização de suas práticas, aqui serão discutidos alguns pontos que nem sempre 

são observados isoladamente na realização das atividades cotidianas de treinamento das 

organizações, mas é uma forma didática para melhor compreender o que caracteriza as 

principais correntes pedagógicas envolvidas nas ações do trabalho. Essas práticas, por 

consequencia, incidem sobre as formas de avaliação da aprendizagem realizadas. 

As principais correntes pedagógicas envolvidas nesse processo são, segundo Bomfin 

(1998), a Pedagogia Tradicional, Pedagogia Nove e Pedagogia Tecnicista por serem 

consideradas clássicas na concepção pedagógica brasileira. Também incluiu-se a Pedagogia 

Libertadora de Paulo Freire, da década de 1970, por discutir a educação de adultos que, por 

isso, ficou conhecida no ambiente dos treinamentos como Andragogia. Assim, serão 

discutidas, brevemente, cada ponto e suas principais características. 
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2.6.1 A Pedagogia Tradicional 

Escrever sobre a Pedagogia Tradicional, segundo Bomfin (1998),nos remete as ações 

educativas, no Brasil, de meados do século(séc.) XIX. Segundo Libâneo (1990) é falar de uma 

concepção pedagógica instaladas em meados do século XIX.  Percebe-se que no Brasil é 

encontrado, no sistema educacional, a predominância dessa concepção no período da Primeira 

República (1889-1930), ou seja, uma prática de mais de trinta anos. 

Observa-se que no séc. XVIII a Revolução Industrial altera as relações no mundo do 

trabalho, o que será possível perceber as consequências durante o séc. XIX.  Muitas mudanças 

são percebidas no sistema fabril, com a divisão do trabalho; na agricultura há introdução de 

novas técnicas e conhecimentos para o aumento da produtividade; revolução nos transportes; 

a educação passa a estar ligada a “práxis”. (ARANHA, 1996). 

Um dos principais pedagogos que atuaram de maneira significativa na educação do 

séc. XIX foi Johann F. Herbart (1776-1841), alemão, que trouxe contribuições significativas 

para a pedagogia como ciência, onde buscava maior rigor dos métodos. Bomfin afirma que 

Herbart exerceu suas práticas 

Apoiado na lógica e na filosofia de caráter, Herbart construiu o primeiro 
sistema de teoria educativa, o primeiro ensaio de grande porte destinado a 
explicar e fundamentar o complexo e vasto fato educativo num corpo de 
doutrina. [...]. (1998, p. 46) 

Nessas características e preocupado em evitar o insucesso das atividades educacionais, 

Herbart propõe cinco passos formais para o desenvolvimento do aluno, que são: a preparação, 

que é o recordar os assuntos já conhecidos; a apresentação, onde os novos conhecimentos são 

expostos e partem de exemplos concretos; a assimilação que o aluno compara o antigo com o 

novo conhecimento; a generalização, onde o aluno é capaz da abstração e chegar a 

concepções gerais; por fim, a aplicação por meio de exercícios.  
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Na Pedagogia Tradicional é importante perceber que há predominância de um agente 

que domina e controla as ações dos alunos e, segundo Bomfin (1998), privilegia-se o objeto 

do conhecimento em detrimento ao homem. Seria um conhecimento pronto e visto de forma 

sistematizada e que seria acumulada ao longo dos anos. Ainda segundo o autor, o mundo seria 

visto de maneira estática, pronto e acabado e que precisaria ser transmitido aos 

alunos/treinandos. 

Nessa perspectiva, os homens são vistos como iguais em sua natureza e racionalidade, 

não são valorizadas as experiências individuais e as diferentes opiniões sobre um mesmo 

assunto, o importante é privilegiar os conteúdos. Nessas ações é que o indivíduo supriria suas 

necessidades e do ambiente de trabalho, seja ele a escola ou a empresa, por exemplo. 

Segundo Libâneo (1990) apud Bomfin (1998) pode-se observar as seguintes 

características no processo de ensino aprendizagem:  

[...] criança e adulto são vistos como iguais quanto à assimilação, sendo que 
na criança é menos desenvolvida; o programa deve ser desenvolvido numa 
progressão lógica, mas não leva em consideração as características de cada 
idade; a aprendizagem é essencialmente repetitiva e mecânica. Repetição e 
recapitulação são estratégias para assegurar a retenção dos conteúdos. O 
treino é fundamental. Dessa forma, bem treinada, a pessoa estará 
respondendo a situações novas [...] O sistema de avaliação contínua e, 
principalmente ao final, pretende assegurar a memorização do que foi 
ensinado. (1998, p. 48). 

Por isso, o ensinar é transmitir conhecimentos e hábitos, e a avaliação é essencial para 

“controlar” os alunos e verificar a exatidão dos conteúdos transmitidos. Os instrumentos mais 

utilizados nessa concepção de avaliação são: provas, exames, arguições. São instrumentos que 

tem apenas esse propósito e ocorrem, normalmente, ao final do programa, de um ciclo de 

conteúdos. 

2.6.2 A Pedagogia Nova 

A Pedagogia Nova surge de uma tentativa de romper com as ações e as práticas da 

Pedagogia Tradicional, no cenário mundial pode-se perceber ações que ocorriam desde a 
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época da Renascença. Já no Brasil, percebe-se ações da Escola Nova (escolanovistas), no 

período que ganhou força no final do séc. XIX e início do séc. XX. Segundo Libâneo (1984) 

apud Bomfin (1998), Rabelais e Rousseau são os principais críticos da Pedagogia Tradicional 

ao afirmarem que a criança ficava muito subordinada à vontade do adulto; Rousseau, a partir 

de uma concepção existencial, recomenda seguir as tendências naturais da criança que são 

boas e capazes da autodireção para o bem. 

Já segundo Gilbert (1974) apud Bomfin (1998) foi o nascimento da ciência, da escola 

obrigatória e do movimento minoritário, no fim do séc. XIX, que deram início ao movimento 

pela Pedagogia Nova. Alguns acontecimentos, como a psicologia evolutiva e da 

aprendizagem, dão suporte para compreender a sociedade e sua relação com o saber. 

Segundo Aranha (1996), o filósofo John Dewey (1859-1952) contribuiu de forma 

marcante para a divulgação dos princípios da escola nova. Descrevia que o conhecimento não 

deve ser uma atividade com fim em si mesmo, mas voltado para a experiência. Fez críticas à 

educação tradicional, principalmente no que se refere à valorização do intelecto e da 

memorização; ao contrário, estimulava o espírito de iniciativa e independência, que leva a 

autonomia e ao autogoverno, virtudes de uma sociedade democrática. Essas ações são fruto 

dos pressupostos filosóficos do pragmatismo, ou seja, que privilegia a prática e a experiência, 

para estabelecer diretrizes à implementação das ideias da escola nova. 

Algumas características, segundo Aranha (1996, p. 172), podem ser observadas para a 

implementação de uma escola nova: “educação integral (intelectual, moral, física); educação 

ativa; educação prática, sendo obrigatórios os trabalhos manuais; exercício de autonomia; 

vida no campo; [...]; ensino individualizado”. 

Essas práticas requerem métodos ativos e que valorizem o processo e não apenas do 

produto final do aprendizado. O conhecimento é construído a partir da experiência e da 

percepção dos alunos/treinando que são percebidos em seu cotidiano. Na relação professor-

aluno pode-se perceber a ação do professor como facilitador, que cria condições de 

aprendizagem. Já na avaliação, é possível perceber a responsabilidade e autonomia do aluno 

em suas ações, ou seja, nessa concepção defende-se a auto-avaliação, onde a partir de pontos 

de controle é possível perceber o alcance dos objetivos. 



49 

2.6.3 A Pedagogia Tecnicista 

Segundo Bomfin (1998) a Pedagogia Tecnicista surgiu a partir da Pedagogia Nova, 

como intuito de aperfeiçoar os métodos de ensino, destacando a racionalidade, a eficiência, a 

produtividade, o controle, a objetivação operacional. Essas concepções tiveram como 

influência a Teoria Geral da Administração através de Tayler, o chamado modelo taylorista, 

que defendia o controle operacional e gerencial dos objetivos e resultados esperados para a 

empresa. 

As ações pedagógicas passam a centrar-se nas técnicas, o que deixa o professor e o 

aluno apenas como instrumentos de uma técnica, sem relacionar a realidade e as 

especificidades de uma região, de uma cultura. Bomfin (1998, p. 70) define as ações:      

“Com ênfase na forma (técnica) e não no conteúdo e na realidade, a Pedagogia Tecnicista vai 

negar a contradição social, pois a educação vista neste prisma é recurso tecnológico por 

excelência [...]”. 

Segundo Libâneo (1984) esta tendência baseia-se no modelo teórico-metodológico da 

aprendizagem behaviorista, ou seja, técnicas pré-definidas e elaboradas; teoria da 

comunicação; e teoria de sistemas, ou seja, racionalização do ensino-aprendizagem. 

 No que destaca Aranha (1996), a psicologia behaviorista (conduta, comportamento) 

serviu como pressuposto na orientação tecnicista da educação e esperava-se a eficiência nas 

ações dos alunos/treinandos. Outro pressuposto estava na filosofia positivista do francês 

Augusto Comte (1798-1857), onde o homem, por meio da observação e racionalização, 

tornava-se capaz de descobrir as relações invariáveis entre os fenômenos, suas leis; outro 

ponto seria a concepção determinista, que atribui ao comportamento as mesmas relações de 

causa e efeito que estão na lei da natureza. 

Ainda segundo Aranha (1996), essa tendência tecnicista em educação surgiu da 

tentativa de aplicar na escola o modelo empresarial baseado na racionalização, ou seja, 

economia de tempo, esforços e custos; própria do sistema capitalista. E, em uma visão 



50 

reducionista do cientificismo, ao considerar os princípios da experimentação e da 

matematização do conceito de ciência, era esperado que também se aplicassem às ciências 

humanas, caso desejassem ser reconhecidas como ciência. 

E como sintetiza Saviani (1991) o foco pedagógico para a Pedagogia Tradicional, 

Nova e Tecnicista é, respectivamente: aprender; aprender a aprender; aprender a fazer. 

Nesse aspecto, para que haja uma efetivação e mudança de atitude pelos 

alunos/treinandos seria necessário planejamentos minuciosos, onde se destaque os objetivos 

esperados dos participantes; além de descrever que instrumentos serão necessários para se 

alcançar esses objetivos. A avaliação, segundo Mager (1980) apud Bomfin (1996), deve estar 

diretamente relacionada aos objetivos pretendidos e deve ocorrer ao longo dos conhecimentos 

trabalhados, informando tanto aos professores quanto aos alunos se foram bem sucedidos na 

realização do objetivo do curso. 

2.6.4 A Pedagogia Libertadora  

A Pedagogia Libertadora, segundo Aranha (1996), cujo o principal representante foi 

Paulo Freire, que era cristão, teve influências o cristianismo de base teologia libertadora que 

se preocupava, entre outros, com os contrastes entre riqueza e pobreza.Segundo a autora, no 

primeiro livro de Paulo Freire, Educação como prática da Liberdade(1965), encontra-se uma 

visão idealista marcada pelo pensamento católico. Já no livro, Pedagogia do oprimido (1970), 

fez uma abordagem dialética  da realidade, com destaque para os fatores econômicos, 

políticos e sociais. 

As práticas de uma “Pedagogia Libertadora” surgiram do contexto de movimentos de 

cultura popular que se intensificou após a 2ª Guerra Mundial, e passou a defender a 

democratização da cultura e da alfabetização de adultos. Segundo Bomfin (1998), alguns 

acontecimentos no contexto brasileiro, nos anos de 1950 e 1960, também marcaram a criação 

da Pedagogia Libertadora, como: o crescente aumento da migração rural-urbana; a influência 

do proletariado urbano nas decisões políticas; a preocupação e incluir a participação popular, 
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por parte de jovens intelectuais. A proposta seria incluir as classes populares nessa pedagogia. 

Porém, com o golpe militar de 64, há uma quebra desse movimento. 

Segundo Libâneo apud Bomfin (1998), foi nos anos de 1970 que reiniciou as 

discussões das práticas escolares em uma perspectiva política, como se observa ao inserir 

práticas com elementos da pedagogia libertária, do existencialismo, do marxismo e das teorias 

crítico-reprodutivistas. 

A Pedagogia Libertadora é contrária aos elementos do que Paulo Freire chamou de 

educação bancária, onde os educandos realizam práticas de memorização e não são 

valorizados pelos conhecimentos que possuem; ou seja, recebem um conhecimento pronto e 

acabado, sem contextualização e sem significado. Como se pode observar em Aranha 

As práticas derivadas dessa concepção são verbalistas, voltadas para a 
transmissão e avaliação de conhecimentos abstratos. O professor “deposita” 
o saber e o “saca” através do exame. Define-se aí uma relação de 
verticalidade (o saber é doado de cima para baixo) e de autoritarismo(quem 
sabe, manda). (1996, p. 208) 

Na proposta Freiriana, a educação deve ocorrer através do diálogo e da compreensão 

da consciência e do mundo; em que haja uma troca de saber, onde ninguém é o “detentor” dos 

conhecimentos. O aprendizado deve ter significado e deve partir de problemas cotidianos, 

pois a partir de então o educando percebe que sua prática supõe um saber. 

Segundo Aranha (1996), o conhecimento derivado dessa prática é crítico, pois a partir 

da reflexão pode desvelar a realidade e nela demonstrar um posicionamento. É um ato de 

querer transformar o mundo e de compreender as falhas de um sistema que exclui e segrega. 

Assim, percebe-se a importância da relação educador e educando, que deve ser uma 

via de mão dupla, que favoreça o diálogo e a roca de saberes. O processo de avaliação, nesse 

sentido, não pode contrapor-se a prática, por isso que na Pedagogia Libertadora defende-se a 

auto-avaliação e/ou avaliação mútua. Os envolvidos no processo de aprendizagem saberão 

suas necessidades e nela trabalharão para superar as dificuldades.  
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3 AVALIAÇÃO EDUCACIONAL: UMA ATITUDE ESSENCIAL AO 

APRIMORAMENTO

A avaliação educacional torna-se cada vez mais discutida nos diversos meios 

educacionais por ter como proposta principal ser um instrumento de aprimoramento das 

práticas e de auxilie na verificação dos objetivos educacionais. A proposta deste trabalho é 

trazer uma discussão sobre as avaliações usadas em cursos de Educação Corporativa (EC), 

principalmente no que se refere a avaliação da aprendizagem, e perceber em que medida está 

realmente contribuindo para que o educando reflita sobre suas práticas e suas atuações.  Não 

quero aqui reduzir a avaliação apenas ao discente, pois há diversos fatores que influenciam e  

dependem da instituição, dos docentes, dos gestores, dos recursos, das estruturas 

organizacionais, das estruturas físicas e políticas, para o bom andamento e desempenho de um 

educando. 

Observa-se que a avaliação, na atualidade, não se limita apenas ao rendimento escolar, 

no âmbito institucional da escola, mas ampliou-se para uma perspectiva integrada a 

programas de qualidade. Nesse cenário, percebeu-se que a avaliação do ensino básico passou 

a ser uma exigência, mas não era suficiente para uma melhor percepção da realidade 

educacional. Por isso, apresentou diferentes questões ligadas à avaliação para poder 

apresentar o posicionamento sobre o que entendia sobre avaliação.  

Vianna (2000) contextualiza a avaliação ao afirmar que ela existe desde a existência 

do próprio homem, por entendê-la, com base em Stake, como um ato de observação e 

julgamento. O interesse pela avaliação ampliou-se, mas não ficou restrita ao aluno e seu 

rendimento, passou a integrar outros grupos de pessoas da comunidade educacional, como 

professores, técnicos, além de outros fatores, como projetos, produtos, materiais, sistemas 

educacionais. 

Alguns fatores foram marcantes para essa mudança de concepção, em que se destacam 

a complexidade do campo de atuação e a necessidade de definir e de avaliar a prioridade de 

alguns problemas do mundo moderno; extensão da educação a diferentes públicos, o que 

exige metodologias e formas de avaliação diferenciadas; as altas taxas de reprovação; e a 
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necessidade de selecionar e treinar. Esses fatores passaram a ser trabalhados por diferentes 

perspectivas. 

As diferentes transformações tecno-científica a partir da primeira década do século 

XX, como mencionado anteriormente, sofreu mudanças rápidas, o que provocou um rápido 

envelhecimento dos currículos e dos programas, e que refletiu nas práticas de ensino e os 

materiais pedagógicos, que se tornaram ineficientes face as novas exigências.  

As grandes agências financiadoras nacionais e internacionais são, em parte, os 

responsáveis pelo desenvolvimento que a avaliação vem tendo, assim como o 

desenvolvimento de cursos, nos seus vários níveis, bem como a exigência de trabalhos 

pesquisa. Isso significa que os altos investimentos das agências exigiram um projeto de 

avaliação que demonstrasse os resultados em termos de custo-benefício.  

Apesar de toda a exigência sobre o uso da avaliação, ela apresenta alguns problemas, 

como mencionou Stufflebeam et al apud Vianna (2000) por faltar tipologia que permita 

estabelecer o máximo possível de informações para o processo decisório; carência de 

instrumentos válidos (e fidedignos); carência de sistema informatizado para organizar, 

processar e relatar as diversas variáveis envolvidas; e, finalmente, a falta de mão-de-obra 

qualificada. 

3.1 Histórico da Avaliação Educacional  

A avaliação é um processo que perpassa a vida da sociedade em vários momentos, seja 

formal ou informal, e em diferentes épocas; porém, alguns marcos da trajetória da avaliação 

merecem destaque. Ao rever brevemente o percurso da avaliação educacional a intenção é 

compreender as várias fases, limitações e funções que teve ao logo da história. 

É importante verificar diferentes possibilidades que a avaliação pode ter em sua 

aplicação e função nas diferentes áreas, contribuindo para aperfeiçoar e melhorar as práticas 

em diferentes áreas. 
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Segundo Ebel (1972) apud Marinelli (2007) os primórdios da avaliação datam da 

Idade Antiga, quando a civilização chinesa (2.357 a.C) desenvolveu um sistema extenso de 

exames educacionais escritos, que formaram a base para a seleção, admissão e promoção no 

serviço público da China antiga. Esse sistema durou, aproximadamente, até o século XIX e 

demonstrou, em partes, a estabilidade e a cultura de uma sociedade por mais de dois mil anos. 

Segundo Gurgel (2003), já no ano de 1200 a. C. houve uma adaptação, pela burocracia 

chinesa, para eleger membros das castas inferiores para impedir a ameaça de apropriação de 

cargos e evitar o clientelismo e a formação de monopólios de notáveis. E nesse cenário surge 

a necessidade de avaliar os componentes, do sexo masculino, através de exames para serem 

admitidos no serviço público. 

Segundo Aranha (1996), com a criação das universidades na Europa, no período da 

Idade Média, os exames orais demonstravam-se como mecanismos de avaliação. E foi no 

período dos Jesuítas, por volta de 1950, observou-se a utilização dos exames escritos.  

E foi na sociedade pré-capitalista, segundo Gurgel (2003), que as práticas avaliativas 

desenvolviam-se a partir de dois critérios: a autonomização no trabalho e o desempenho nas 

funções. E a partir do desenvolvimento destas duas funções ocorreria o reconhecimento das 

capacidades. Foi uma prática avaliativa restrita e que servia para a reprodução de funcionários 

qualificados em suas funções. 

Marinelli (2007) traz um resumo sobre os principais momentos, contemporâneos, em 

avaliação educacional, adaptado do modelo de Ebel (1972), como se pode observar a seguir: 

Tabela 2 – Medidas educacionais: perspectivas históricas 

Ano Responsável Fato 

1836 Thomas Campbell Uma universidade para examinar e conceder graus 

1845 Horace Mann Substituição do exame oral pelo escrito 

1864 George Fischer Escalas de avaliação 

1865 
Membros do Conselho da 
Universidade de nova Iorque 

Programa de provas no âmbito do Estado de Nova 
Iorque 

1890 James MckeenCattel Medidas de faculdades mentais básicas 
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1894 Joseph M. Rice Reforma escolar por prova de pesquisa 

1899 Charles W.Eliote Exame para acesso à faculdade

1903 Edward Lee Thorndike Livro sobre medição educacional 

1905 Alfred Binet Primeiro teste psicotécnico prático 

1908 C. W. Stone Modelo para testes de aritmética 

1912 Daniel Starch Teste de grau de confiança 

1914 Charles Spearman Teoria bifatorial de inteligência 

1917 Arthur Otis Teste de inteligência Alpha para o exército 

1920 Willian A. McCall Uso objetivo de testes em sala de aula 

1925 E. K. Strong Medidas de interesse vocacional 

1926 Carl Brigham Testes de aptidão escolar 

1927 Charles K. Taylor Agência de registros educacionais 

1929 Louis L. Thurstone Escalas para medir atitudes

1929 E. F. Lindquist Programa de testes para todos os alunos 

1931 Ralph W. Tyler Testes de desenvolvimento de habilidades 

1932 Robert M. Hutchins Conselho de examinadores 

1935 Reynold B. Johnson 
Máquina elétrica de apuração de resultados de 
provas escritas. 

1938 Louis L. Thurstone Teste para habilidades mentais primárias 

1940 Bem D. Wood Exame Nacional para professores 

1953 E. F. Lindquist Processo de teste eletrônico 

1955 John M. Stalnaker Exames de bolsas de estudo 

1956 Benjamin S. Bloom Taxonomia dos objetivos educacionais 

1963 Lee J. Cronbach Avaliação com resultados multidimensionais 

1964 Francis Keppel Avaliação educacional de progresso educacional 

1967 Michael Scriven Avaliação por mérito 

1967 Robert E. Stake Avaliação formativa e avaliação responsiva 

1969 Willian James Popham Objetivos comportamentais e construção de testes 
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1971 
Benjamin S. Bloom, J. Thomas 
Hasting e George F. Madaus 

Operacionalização dos objetivos educacionais 

1974 Daniel Stufflebeam Processo de julgamento e tomada de decisão 

Década 
de 70 

Heraldo M. Vianna e Ethel B. 
Medeiros 

Desenvolvimento de testes e medidas educacionais 

1980 Pedro Demo Avaliação Classificatória 

1980 Carlos Cipriano Luckesi Avaliação diagnóstica 

1988 Ana Maria Saul 
Avaliação vinculada ao movimento de 
responsabilização social 

1995 Phillip Perrenoud Ciclos de formação 

2000 Phillip Perrenoud e Charles Hadji 
Avaliação formativa. Variação didática e uso de 
pedagogias diferenciadoras 

2001 Jussara Hoffman Avaliação Mediadora 

Fonte: Marinelli (2007, p. 54) adaptado e atualizado de Ebel (1972, p. 4-5) 

Pode-se verificar que a avaliação tinha um caráter de exame e com ao passar dos anos 

e o aprofundamento das pesquisas, passa a ter mais uma característica de avaliar a 

aprendizagem, ou seja, a avaliação como instrumento da aprendizagem. 

A abrangência da avaliação, segundo Vianna (2000), como foi descrito anteriormente, 

iniciou nos anos de 1940 em função da atuação de Tyler e, durante os anos de 1960, à 

produção de Cronbach, Scriven e Stake, e na década de 1970 com Stufflebeam. O autor 

apresenta diferentes definições sobre avaliação para antecipar a ideia de que, na formação do 

avaliador, é preciso condicionar os procedimentos da avaliação. 

É importante esclarecer as diferenças entre avaliação e mensuração, pois a medida 

pode ser entendida como um momento inicial da avaliação, mas não é condição essencial para 

que se tenha avaliação, pois esta só se concretizaria, segundo Scrive apud Vianna (2000), ao 

analisar os desdobramentos metodológicos da avaliação. 

A avaliação, para alguns, não precisaria ser um processo sistemático baseando-se, 

apenas, na experiência de um profissional qualificado e experiente no campo educacional; 

existindo, também, a avaliação informal, que seria bastante freqüente e válida.  E nessa 
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percepção, Vianna destaca que a subjetividade tem o seu lugar e seu significado, como propõe 

Stake.  

Faz-se perceber que a avaliação parte de que percepções e intuições podem conduzir à 

geração de conhecimentos, apesar de seu caráter sistemático e que permita criar uma estrutura 

de coleta de dados de diferentes tipos de informação. 

 Segundo Vianna (2000), Tyler, há mais de meio século, apresentou a avaliação como 

um processo de estabelecimento de comparação entre os desempenhos e a concretização dos 

objetivos definidos; e também influenciou Stake (1967),  no countenance em avaliação, ou 

seja, em uma tradução livre seria o “semblante” da avaliação, em que as intenções e objetivos 

desempenham importante papel. Já Scriven (1967) destaca a avaliação como um  processo de 

levantamento de dados para a análise e posterior determinação de um valor de um certo 

fenômeno, concepção que vai influenciar vários teóricos da avaliação, como foi o caso de 

Stufflebeam (1971). Estes desenvolveram todo um plano teórico baseado na idéia de que a 

avaliação visa a tomada de decisões, ou seja, é um processo de identificar e coletar 

informações que permitem decidi entre várias alternativas.  

 É importante perceber a evolução histórica de cada tipo de avaliação, cada uma com 

sua importância e focada em uma etapa da avaliação. E assim constatar como se construiu as 

concepções de avaliação e em qual contexto estava inserido. 

 Vianna (2000, p. 27) coloca que os termos avaliação e pesquisa podem ser 

considerados sob dois aspectos: a avaliação como a aplicação de métodos de pesquisa na 

solução de problemas e avaliação e pesquisa como campos diferentes.  Segundo Glass e 

Worthen, e Worthen e Sanders apud Vianna (2000) existem características de uma e de outra 

que se distinguem, bastando, no caso, entre outras coisas as diferenças de motivação do 

pesquisador e do avaliador, os objetivos da pesquisa e da avaliação, o grau de autonomia do 

pesquisador (maior) e do avaliador (menos), a utilidade social; o valor; sendo que a pesquisa é 

julgada em função de sua validade interna e externa, enquanto na avaliação o critério de 

julgamento se fundamenta na utilidade e credibilidade.   

 Vianna (2000, p. 28) destaca, ainda, que existe entre pesquisa e avaliação uma 

comunalidade de aspectos, bastando lembrar que a avaliação está relacionada ao 
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desenvolvimento geral da pesquisa científica e que os interesses dos avaliadores e dos 

avaliadores nem sempre tem significado. E não se pode esquecer que a metodologia de ambas 

foram influenciadas por outras áreas do conhecimento. 

 O campo da filosofia da ciência teve dois grandes representantes, Karl Popper (1902-

24) e Otto Kuhn (1922-96), que contribuíram bastante com suas idéias provocativas e 

polêmicas. Percebe-se, por exemplo, segundo Popper as ciências baseiam-se em construtores 

teóricos que necessitam ser testados em sua veracidade, a fim de que sejam integrados a 

variedade conceitual que constitui o corpus científico. 

 E como estacou Vianna (2000, p. 29) a atividade do avaliador é complexa e exige 

técnicas sofisticadas, e que precisam ser comparados a outros para se verificar algum avanço 

em relação ao anterior. É preciso testar a aplicabilidade de suas conclusões na explicação dos 

fenômenos e comparar o construto (formulações hipotéticas sobre a natureza de um 

fenômeno), verificando sua veracidade ou confirmando sua falsidade. 

 Em suma, a ciência, segundo Popper, preocupa-se com o objetivo que é uma 

característica básica de um construto, no sentido de que é objetivo tudo aquilo que é possível 

de ser testado e permite repetições controladas para a constatação de sua ocorrência efetiva. 

Os modelos em avaliação estão relacionados a como os avaliadores fazem ou 

prescrevem o que devem fazer. Vianna (2000, p. 34) destaca que a palavra modelo está 

relacionada a dois sentidos, o prescritivo - que apresentam um conjunto de regras, e o 

descritivo – que são um conjunto de afirmações e generalizações que prescrevem, prevêem e 

explicam as atividades da avaliação. 

 É comum observar a concentração de modelos de avaliação relacionados a avaliação 

do ensino, aprendizagem e eficiência do currículo, porém existem outras formas, como os de 

aspecto administrativos, financeiros. Por exemplo, o “modelo” de Scriven é utilizado para 

uma discussão aprofundada dos vários aspectos de um modelo que seria prescritivo. 

Independente da concepção a ser utilizada é importante que a prática da avaliação seja 

contextualizada e inserida em uma proposta de trabalho que se preocupe com a formação do 

educando. A partir dessa perspectiva serão discutidos, a seguir, alguns aspectos sobre a 

avaliação dos treinamentos e seus diferentes níveis na educação corporativa. 
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3.2 Os principais modelos de Avaliação de programas em Educação 

Os modelos que serão descritos a seguir são uma breve retrospectiva do contexto e 

parâmetros usados por cada autor para proceder a avaliação. Essa breve discussão faz-se 

importante por perceber que, segundo Silva (1983), eles estão na base da formulação dos 

principais modelos de avaliação de Educação Corporativa. E como já foi mencionado 

anteriormente, eles tiveram importância fundamental para a construção de um referencial em 

avaliação educacional. 

Situando brevemente os trabalhos nas 4 gerações de avaliadores descritos por Guba e 

Lincoln (1989) apud Lima (2007) podemos  ter o seguinte percurso histórico:  

A 1ª Geração nos anos de 1920 e 1930 ocorria a ênfase na mensuração, preocupavam-

se sobretudo com a elaboração de instrumentos ou testes para verificação do rendimento 

escolar. Não havia diferenciação entre medida e avaliação; 

A 2ª Geração ocorreu nos anos de 1930 e 1940, procurava-se compreender melhor o 

objeto avaliação. Conforme propunha Tyler ao centravam-se na descrição do desempenho dos 

alunos utilizando padrões e critérios, para averiguar o alcance dos objetivos educacionais 

estabelecidos; 

A 3ª Geração situada nos anos de 1960 e 1970 criticou o uso excessivo da ênfase nos 

objetivos. De acordo com Cronbach a avaliação teria que ocorrer durante o processo e não ao 

seu final de um programa. Assim não era o bastante o uso da medição e descrição, pois a 

avaliação necessitaria de um julgamento. Scriven e Stake ressaltariam o mérito e a relevância, 

como características essenciais do juízo de valor; 

A 4ª Geração surgiu no final dos anos de 1980 e inicio dos anos de 1990, tendo como 

principal característica a negociação inserida em um processo interativo, fundamentado no 

paradigma construtivista. Lima descreve essa geração da seguinte maneira: 

A forma responsiva de enfocar e um modo construtivista de fazer. A 
avaliação passa a ser responsiva à medida que se situa e desenvolve a partir 
de preocupações, proposições ou controvérsias em relação ao objeto 
avaliado, e construtivista pela interação, do ponto de vista metodológico, 
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entre o avaliador e o avaliado. Por conseguinte, esse paradigma rejeita a 
abordagem metodológica positivista, substituindo por um processo 
metodológico hermenêutico dialético. (2007, p. 83) 

É importante perceber em que situações irão enquadrar-se o trabalho de avaliação e 

escolher a que melhor atende as necessidades. 

3.2.1 O modelo de Ralph W. Tyler 

Ralph Tyler, em função das insatisfações com a educação decorrentes da crise de 

1929, desenvolveu o primeiro grande estudo de avaliação longitudinal, o Eigth-Year-Study 

(1933-1941), com o objetivo de averiguar a eficácia da escola tradicional em relação à escola 

secundária progressista, utilizando-se de resultados de programas elaborados de acordo com a 

necessidade dos alunos. Este projeto desenvolvido por Tyler foi a primeira grande exceção 

aos testes padronizados referenciados a normas, mostrando uma concepção de avaliação 

educacional, que pretendia comparar os objetivos pretendidos aos objetivos alcançados. Logo 

após este estudo publicou suas ideias sobre avaliação, no que ficou conhecido como o modelo 

de Tyler, um artigo intitulado: General Statementon Avaluation, no ano de 1942. 

O modelo educacional por ele proposto parte do princípio de que a educação deverá 

alterar uma mudança significativa nos padrões de comportamento do sujeito. Assim, o 

currículo deverá ser construído em consonância com as habilidades que se espera que o 

educando alcance. 

Cabe à avaliação verificar até que ponto a escola está cumprindo o seu papel para a 

promoção e sucesso do educando. Caso contrário, faz-se necessário uma tomada de decisão 

para a reformulação da programação curricular, eliminando os aspectos negativos e tornando 

em evidência os positivos. Para Tyler, sempre se deve considerar a realidade social e suas 

aspirações para a elaboração do currículo e dos programas. 
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A avaliação possibilita eliminar com segurança todos aqueles elementos que 
possam gerar desconfianças da parte da comunidade, porque os dados 
levantados mostram o sucesso operacional do currículo ou, então, apontam 
aqueles elementos que devem ser imediatamente corrigidos com o fito de 
restaurar a credibilidade que se deve depositar em uma escola bem orientada. 
(TYLER, apud VIANNA, 2000, p. 51) 

É importante mencionar a relação que se deve estabelecer na criação do currículo, pois 

é preciso haver uma equilíbrio entre as demandas da sociedade e do trabalho, caso contrário, 

em pouco tempo as demandas da sociedade podem mudar e as pessoas acabariam ficando sem 

“margem”, referências para suas ações. 

Tyler defende que a educação não pode ocorrer de forma isolada, pois se faz 

necessário uma reciprocidade de ações, com esforços cooperativos e com todos os segmentos 

sociais envolvidos. Tyler elencou seis pontos chaves para que isto aconteça: a educação é um 

processo que visa criar/ou alterar padrões de condutas nos indivíduos; os padrões de conduta 

são os verdadeiros objetivos educacionais; o êxito de um programa educacional é verificado 

através destes objetivos alcançados; as práticas avaliativas devem ocorrer sobre os 

conhecimentos, as habilidades, o modo de pensar, interesses e atitudes, sem considerar fatos 

isolados; a avaliação deve utilizar-se da diversidade dos instrumentos, não apenas 

considerando o modelo tradicional escrito, a prova; e a avaliação não de concentra apenas no 

estudante, mas também nos professores, administradores e nos próprios pais que devem ter 

voz ativa no processo. 

Tyler não admitia a identificação entre os conceitos de avaliação e medida. A 

avaliação mostra-se como um processo de investigação de valores, que deve ocorrer 

periodicamente com a finalidade de identificar os pontos críticos dos programas curriculares. 

Já a medida, é apenas um momento do processo avaliativo. 

Observa-se que o modelo de Tyler mudou consubstancialmente o enfoque avaliativo, 

pois ele se preocupava com o julgamento do currículo e não é centrado apenas nas habilidades 

dos indivíduos. 
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3.2.2 O modelo de L. J. Cronbach 

Nesse ponto serão discutidos, segundo Cronbach, a prática avaliativa, com suas ideias 

fundamentais, os problemas da avaliação de cursos, entre outros fatores. Vianna (2000) 

descreve o célebre artigo – Course improvement through evaluation (1963) – onde Cronbach 

discutiu a avaliação e os processos de tomada de decisão; os papeis da avaliação; o 

desempenho de estudantes como critério de avaliação; e algumas técnicas de medida. É 

importante destacar que esse artigo influenciou, em 1967, os artigos de Stake – The 

countenance of educational evaluation – e de Scriven – The metodology of avaluation. 

O artigo de Cronbach tentou oferecer uma visão geral dos problemas de uma 

avaliação, como a relação entre os especialistas em currículo e o avaliador; a avaliação e seus 

diferentes entendimentos; decisões decorrentes do processo de avaliação; procedimentos de 

medida; entre outro; assuntos estes que não pertinentes até os dias atuais. 

Cronbach mostra que a avaliação deve ser usada com o objetivo de tomar três tipos de 

decisão, que são: determinar os métodos de ensino e o material instrucional, e verificar sua 

eficiência; identificar as necessidades dos alunos, para possibilitar o planejamento das 

instruções; e julgar a eficiência do sistema de ensino e dos professos. 

Em suma, a avaliação, para Cronbach, deve ser entendida com uma atividade 

diversificada, que exige a tomada de decisão e o uso de diferentes tipos de informações. Suas 

idéias tentaram traduzir o verdadeiro papel da avaliação e o cuidado em obter diferentes 

informações. 

Segundo Vianna (2000, p. 69), Cronbach afirma que quando a avaliação visa ao 

aprimoramento de cursos, seu principal objetivo é verificar quais os efeitos do curso, ou seja, 

quais as mudanças que produz no estudante. E para isso, é preciso lembrar que os resultados 

da instrução são multidimensionais e, desse modo, a avaliação deve promover o mapeamento 

de todos os efeitos do curso em cada uma de suas dimensões; e seus resultados devem ser 

apresentados separadamente, para que se possa analisar cada dimensão. 
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A importância da avaliação está em sua contribuição para ajudar a identificar aspectos 

dos cursos que precisam de revisão, e para isso deve acompanhar o desenvolvimento do 

currículo e criar conhecimentos sobre as habilidades que constituem os objetivos educacionais 

de um projeto. 

Vianna (2000, p.71) traz as questões de Cronbach a esse respeito quando percebe que 

os procedimentos de medida irão depender da função do tipo de decisão a ser tomada. 

Descreve as contribuições de Cronbach ao demonstrar as diferentes maneiras de analisar o 

desempenho de um estudante e este desempenho, por sua vez, não estaria como único critério 

para a avaliação de desempenho, também podendo ser usado: o levantamento de opiniões dos 

especialistas, dos professores, a observação sistemática, o estudo do processo, a medida de 

proficiência. Com isso, conclui que seria mais importante os dados relativos a um item do que 

os escores de um teste, pois estes pouco informaria como aprimorar um currículo. 

Outro fator de importância para o desenvolvimento de testes para Cronbach é a 

classificação de itens de acordo com as terminologias de Bloom, pois para uma resposta 

traduzir conhecimento ou compreensão de um aluno dependeria de como foi ensinado e não 

só da questão apresentada. 

Essa maneira de avaliar cursos está relacionada às técnicas de observação dos estudos 

longitudinais, mas que muitas vezes não são eficientes para se aprimorar um curso; outro 

problema é que esse tipo de estudo não seria possível detectar diferenças nas várias partes dos 

cursos. Em contrapartida, esse tipo de estudo é importante para construção de novos 

currículos. 

Sobre o uso dos escores em avaliação, enfatiza que seu uso também é importante ao 

seu usado para fazer uma discussão bastante ampla dos resultados obtidos; além de ser 

importante que indiquem mudanças ocorridas e possibilitem identificar pontos críticos do 

currículo, do curso.  

Vianna (2000, p. 75), afirma que para Cronbach é da opinião que a avaliação tem uma 

função política, onde uma avaliação deve ter flexibilidade para atender as diversidades dos 

interesses, com expectativas as mais diversas possíveis. Por ser, geralmente, solicitada por um 

administrador que vê o avaliador como um técnico que domina as técnicas de amostragem, e 
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outros meios, como também usar as várias metodologias; sem muitas vezes considerar as 

implicações das ações.  

Nesse contexto, o planejamento é uma etapa fundamental e que exige a contribuição 

de vários especialistas para se aprovar um projeto de avaliação, e assim minimizar os 

impactos negativos dessa avaliação. Por isso o nível de planejamento geral e específico, sendo 

o primeiro para definir prioridades e responsáveis, e o segundo, o específico, o de intra-equipe 

que devem se basear na experiência e na interação dos grupos. 

Assim, o avaliador deve levantar questões e dar respostas aos problemas, 

comunicando-se de forma eficiente, clara, fidedigna e válida. Pois as informações devem ter 

credibilidade e ofereça respostas significativas.  

3.2.3 O modelo de Michael Scriven 

Michael Scriven, segundo Vianna (2000), publicou um artigo intitulado Methodology 

of Evaluation (1967) que desenvolveu ideias fundamentais para a lógica da avaliação 

educacional, nele introduz dois conceitos importante para a prática avaliativa: a avaliação 

formativa e somativa que serão descritos a seguir. Afirma, ainda, que os avaliadores deveriam 

analisar os resultados obtidos com a avaliação, com o objetivo de emitir julgamento. Além de 

ter que descrever que a avaliação desempenha muitos papéis, mas um único objetivo: 

determinar o valor ou o mérito do que está sendo avaliado; e deveria ir além dos objetivos 

previamente determinados, pois ele acredita ser tão importante quanto os objetivos primários. 

Já os papéis ou funções iriam se referir às maneiras como as suas respostas são usadas. 

Nessa perspectiva, surgem os conceitos de avaliação formativa e somativa. A primeira, refere-

se a avaliação durante o desenvolvimento de um projeto ou de um currículo para possibilitar o 

aprimoramento do que está sendo implementado. Já a segunda, a avaliação somativa, é 

utilizada ao final de um programa fornecendo elementos para julgar seu valor e seu mérito no 

alcance dos seus objetivos.  
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 Scriven (1967) propõe a avaliação independente de objetivos (goal-free), com essa 

proposta o avaliador não teria uma visão limitada na análise do problema. Worthen e Sanders 

(1987) apontam as características de uma avaliação não orientada por objetivos, que se 

destacam: o avaliador, propositadamente, evita tomar conhecimento dos objetivos do 

programa; não se permite que os objetivos pré-estabelecidos provoquem uma limitação na 

capacidade de análise de avaliação; a avaliação goal-free concentra os esforços em identificar 

os objetivos reais do programa e não os resultados pretendidos do programa; o avaliador goal-

free tem um contato mínimo com os responsáveis pelo programa; esta avaliação aumenta a 

probabilidade de antecipar efeitos colaterais. 

Scriven (1967) também preocupou-se em estabelecer padrões para avaliação 

educacional e de produtos, onde divulgou uma listagem (checklist) desses critérios a serem 

usados pelos especialistas, foram eles: necessidade ou justificativa; mercado(difusão); 

desempenho real-julgamento de campo; desempenho-consumidor verdadeiro; desempenho- 

comparações críticas; desempenho- longo prazo; desempenho – efeitos colaterais; 

desempenho – processo; desempenho – causalidade; desempenho- significância estatística; 

desempenho – significância educacional; custo-benefício; e apoio ampliado. 

A preocupação de Scriven em estabelecer este grande número de critérios justifica-se 

pelo contexto norte-americano da época, a sua atividade intensa na produção competitiva, a 

oferta dos diferentes produtos educacionais.Vianna(2000) ressalta a relevância da avaliação 

proposta por Scriven e que surgiu como reação ao modelo de Ralph Tyler, onde declarou que 

as concepções da década de 60, a avaliação dos instrumentos educacionais, eram inadequados 

do ponto de vista filosófico e prática. 

O importante é perceber a contribuição de cada autor com suas propostas avaliativas e 

adaptá-las ou usá-las conforme a necessidade e objetivos do programa. 

3.2.4 O modelo de Robert E. Stake 

Stake foi o idealizador do modelo Countenance publicado em 1967 em seu ensaio 

“The Countenance of Educational Evaluation”. Ao originar a avaliação responsiva e 
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consequentemente possibilitar o advento da avaliação naturalista marcou a história da 

avaliação educacional, pois apresentou uma abordagem teórica que valorizava o julgamento 

do avaliador no processo avaliativo, contrariando o objetivismo dos modelos já existentes. 

Deste modo, para Vianna (2010, p.8 )  “é preciso ficar claro, portanto, que a avaliação não 

parte de objetivos, mas os vai identificando no decorrer do processo”.

Stake (1967) descreve três formas de agrupamentos das informações coletadas, que 

são: os antecedentes – são as condições existentes antes do ensino e da aprendizagem; as 

interações – são as interações entre alunos, entre aluno e professor; resultados – são os 

conhecimentos, as habilidades e as atitudes dos estudantes, como conseqüência da experiência 

educacional. Sendo, então, os três elementos  anteriormente descritos as bases para se realizar 

as descrições e os julgamentos dos programas.  

Guba e Lincoln (1981) inseriram a avaliação responsiva de Stake na avaliação 

naturalista por julgarem-na superior às demais, pois acreditam que a avaliação responsiva 

possa englobar todos os outros modelos por se tratar de uma abordagem mais flexível para 

responder aos interesses de diferentes grupos. Tais autores  destacam que a principal função 

da avaliação consistiria em dar respostas às informações solicitadas por vários tipos de 

clientela, levando em consideração as diversas perspectivas de valor dos seus componentes.  

Stake descreve avaliação naturalística expondo que nesta os sujeitos são observados 

em seu ambiente natural e o avaliador apresenta tais observações em uma linguagem comum 

aos destinatários. O avaliador naturalista deve ainda, ao observar minimizar qualquer 

intervenção, porém o maior problema para se alcançar o sucesso na avaliação naturalista 

encontra-se não em sua subjetividade, e sim em seus elevados custos.   

Para Guba e Lincoln, o pesquisador/avaliador naturalista, ao coletar seus dados, 

procura determinados tipos de informação, tais como: 

[...] informações descritivas sobre o objeto da avaliação e seu contexto; 
2.informação responsiva às indagações, documentando-as, procurando 
relações de causa e efeito, e identificando possíveis ações a empreender; 
3.informação responsiva aos problemas, esclarecendo-os e identificando 
possíveis linhas de ação para resolvê-lo; 4. informações sobre 
valores(esclarecendo-os, procurando encontrar suas fontes e até que ponto 
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são os mesmos convincentes); 5. informação sobre padrões a serem usados 
na avaliação (identificando critérios, expectativas e necessidades) 
(VIANNA, 2000, p. 153).   

Portanto, conclui-se que a avaliação naturalista preocupou-se com o elemento humano, 

compreendendo a educação como uma atividade humana complexa, e tentando retirar uma 

reflexão que permitisse novos insights, bem como direcionou a visão do avaliador para 

determinados aspectos que não são considerados na avaliação objetiva. 

Ainda se referindo a avaliação responsiva idealizada por Stake propõe ao avaliador 

diversas interrogações, segundo as quais irão direcionar o seu trabalho. Aponta 12 etapas que 

organizadas são articuladas de modo dinâmico e circular, a fim de facilitar a compreensão do 

todo.  

[...] conversar com clientes e organizadores dos programas; identificar o 
escopo do programa; rever atividades do programa; descobrir propósitos e 
preocupações; conceituar problemas; identificar necessidades de dados; 
selecionar observadores, juízes e instrumentos, se necessários; observar 
antecedentes, interações e resultados; preparar descrições, estudos de caso; 
validar, confirmar, tentar desconfirmar; informações para as várias 
audiências; relatórios formais, se for o caso.(VIANNA, 2000, p. 151).  

As etapas supracitadas, conforme clareia o autor, podem ser simultâneas ou 

recorrentes, dependendo do contexto. Ou seja, avaliação responsiva não se realiza por fases, 

não assume, portanto um caráter linear. 

Na avaliação responsiva é preciso que ocorra uma interação constante entre os 

interessados e o avaliador, este com o propósito de conhecer melhor o programa e com vista a 

futuras alterações e a própria realização da avaliação. É o caso de conhecer os elementos da 

cultura institucional e dos posicionamentos em relação ao que deve ser objeto de uma 

avaliação. 

Stake et al. (1981) ressaltam ainda, que é de suma  importância  a avaliação responsiva 

fornecer elementos necessários e consistentes em relação aos seguintes aspectos: 1) 

preocupações e possíveis discordâncias com a avaliação do programa; 2) compreensão das 
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necessidades curriculares do programa; 3) formatação pretendida pelo programa e 4) as 

alternativas ou sua possível falta.  

Acrescenta que antes da elaboração do relatório final, quando necessário, convém que 

o avaliador analise as seguintes perguntas: “[...] quais os principais aspectos instrucionais que 

diferenciam os novos programas de outros na mesma escola? Qual o nível de maturidade 

(capacitação) para que o aluno tenha sucesso no programa?” (VIANNA, 2000, p.138), caso 

necessário, deve identificar as razões que o impediram de respondê-las, fazendo uma 

autocrítica e passando por diferentes etapas: 

1º- negociação com os contratantes e/ou financiadores acerca dos parâmetros do 

estudo;  

2º- estabelecimento de diversos tópicos relativos a preocupações dos que propõem 

e/ou financiam a avaliação; 

3º- participação do avaliador no contexto a ser avaliado;  

4º - identificação de assuntos controversos; 

5º- apresentação de relatórios preliminares;  

6º- investigação ampla das controvérsias, preocupações e dúvidas acerca do programa;  

7º- identificação de elementos que possam entrar em conflito com os dados 

encontrados. 

O estudo de caso instrumental visa a uma melhor compreensão de um aspecto 

controverso ou a aprimorar uma teoria, ou seja, o caso em si mesmo tem um interesse 

secundário, serve de suporte para a compreensão do que é objeto de interesse.  

Stake mostra que o estudo de caso pode ser usado para sugerir problemas para 

investigação, contribuindo para maior refinamento do conhecimento e implica considerar 

diferentes aspectos: 

a) a conceituação do objeto do estudo; 
b) a definição da prioridade das questões avaliativas;
c) o estabelecimento de padrões relativos aos dados; 
d) a necessidade da triangulação das observações; 
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e) a escolha de interpretações alternativas a serem investigadas; 
f) o desenvolvimento de afirmações sobre o caso, ou, talvez, 
generalizações. (VIANNA, 2000, p. 143). 

Nessa perspectiva, os aspectos acima citados possuem semelhança com as etapas da 

pesquisa qualitativa, mas considera outros aspectos, tais como, a tendência descritiva dos 

relatórios, bem como a comparação com os demais estudos de caso, fornecendo ao leitor a 

oportunidade de fazer as suas próprias generalizações. 

3.2.5 O modelo de Parlett e Hamilton

Segundo Vianna (2000), enfatiza que Parlett e Hamilton, em seu trabalho Evaluation 

as illumination: a new approach to the study of innovatory programs (1972), tinham oposição 

ao pensamento psicométrico e experimentalista, sendo contrários ao pensamento de avaliação 

por objetivos proposto por Tyler. Eles propunham uma avaliação de caráter humanístico e que 

fosse responsiva a realidade dos grupos.  

Ainda segundo Vianna (2000), esse pensamento de avaliação iluminativa deve 

investigar e interpretar as práticas educacionais, as experiências dos participantes, os 

procedimentos institucionais e os problemas gerenciais. Por isso, a avaliação iluminativa está 

relacionada a avaliação responsiva ao manifestarem a preocupação em informar os resultados 

`àqueles que devem tomar as devidas decisões. 

Segundo Marinelli (2007), a pesquisa com base nesse referencial trabalha com uma 

metodologia flexível e não se restringe a determinada técnica, conforme a natureza do 

problema a ser investigado. 

3.2.6 O modelo de Deniel L. Stufflebeam 

Nessa discussão, Vianna(2000) traz as contribuições de Stufflebeam, Guba, 

Hammond, Provus, entre outros, no ano de 1971 e que resulta da experiência nos anos de 

1960. Stufflebeam centrou-se na avaliação como objetivo de permitir a tomada de decisão, 
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por isso, desenvolveu procedimentos que servem de orientação aos avaliadores. Nesse 

sentido, são descritos em seguida os modelos e suas características segundo a orientação de 

Stufflebeam et al para os procedimentos em avaliação. 

Esse modelo de avaliação é conhecido pelo anagrama CIPP, que significa Contexto, 

Insumo, Processo e Produto. Stufflebeam dá um caráter analítico e racional ao procedimento e 

que abrangeria as fases de: planejamento das decisões, estruturação das decisões, 

implementação das decisões e reciclagem das decisões; havendo para cada momento uma 

forma específica de avaliação, sendo para o primeiro a avaliação de contexto; o segundo a 

avaliação de insumos; o terceiro a avaliação do processo; e o quarto a avaliação do produto.  

Tendo como ponto central o processo de descrever, obter e proporcionar informações úteis 

para julgar decisões alternativas.  

Nos tipos de decisão e tipos de avaliação a serem tomadas destaca-se a abrangência de 

uma avaliação e o seu rigor são em grande parte determinados pela importância da decisão a 

ser tomada, mas também pelo significado da mudança que se pretende produzir. Outro ponto 

é a disponibilidade de informação e a capacidade do responsável em usá-la. Em suma, são 

dois fatores que geram novas situações, entre pequenas e grandes mudanças, como descreveu 

Stufflebeam. 

Stufflebeam et al (1971) apud Vianna (2000, p. 104), em seu modelo, apresenta 

situações de decisões com outras denominações, que são: as homeostáticas, que se referem a 

manutenção de status; a incremental, que se referem às atividades de desenvolvimento; a 

neomobilística, que se refere as grandes e inovadoras atividades; e a metamórfica, que são as 

que visam produzir mudanças completas e radicais. 

Finaliza esse ponto explicando que as situações anteriormente descritas têm um 

número considerável de decisões educacionais e que podem ser classificadas como: de 

planejamento, estruturais, de implementação e de reciclagem. 

Esse fatores são importantes para a organização de um processo de avaliação, dando 

orientação às ações e procedimentos. 

Retomando a discussão dobre o modelo de avaliação proposto por Stufflebeam, pode-

se verificar que a avaliação do contexto procura estabelecer as necessidades, a especificidade 



71 

da população/amostra dos indivíduos, e estabelecer os objetivos que devem concretizar as 

necessidades; e serve para o planejamento de decisões. 

Alguns pontos, nesse tipo de avaliação, não podem ser deixados de fora, como: 

definição e descrição do ambiente; identificação das necessidades e dos recursos disponíveis; 

entre outros. Essa contextualização da realidade servirá para justificar um determinado 

programa, por exemplo, como na análise das discrepâncias entre os objetivos institucionais e 

os concretizados. 

Já na avaliação de insumos, pode-se perceber que é abordado como se devem usar os 

recursos disponíveis, como materiais, orçamento, cronograma, para alcançar os objetivos 

definidos pelo programa. 

Em relação à avaliação de processo, destinado a implementação de decisões, é uma 

maneira de sempre manter os responsáveis pelos programas informados das fases de 

desenvolvimento do projeto. É o detectar as deficiências de planejamento ou implementação. 

É o acompanhamento constante do projeto, com verificação de execução de cronograma; de 

capacitação; de instalações e de materiais usados adequada e apropriadamente; e os 

obstáculos a serem vencidos.   

E, por fim, a avaliação de produto mede e interpreta os resultados obtidos em 

momentos pré-definidos do programa e seu término. É o que também se conhece por 

avaliação somativa, onde se percebe os avanços e desgastes ocorridos no processo; é o 

reciclar de decisões e a constatação do que foi pretendido e do que foi realmente alcançado. 

Portanto, é um constante pensar e agir sobre a avaliação do processo, é ter o cuidado 

com os tipos de dados obtidos e verificar o que eles podem dizer sobre aquele programa, 

projeto.

3.3 Avaliação da Aprendizagem 

A avaliação da aprendizagem, segundo Luckesi (2003), ganhou abrangência no 

cenário nacional e deve ser utilizada como mecanismo e instrumento dialético de diagnóstico 
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para o crescimento, servindo de apoio para fazer alcançar o mínimo necessário dos objetivos 

propostos para a aprendizagem.  

Nessa perspectiva, a avaliação da aprendizagem, deve atuar como diagnóstica e tem 

como proposta ser utilizada como um instrumento de compreensão do estágio de 

aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e 

satisfatórias para que se possa avançar no processo de aprendizagem. Tendo como proposta 

construir com e nos educandos conhecimentos, habilidades e atitudes que possibilite seu 

efetivo desenvolvimento, por meio da assimilação ativa. (LUCKESI, 2003). 

Na realização da avaliação da aprendizagem podem ser utilizados diversos 

instrumentos, como se pode observar em Sant’anna (1995) apud Matos e Albuquerque: 

[...] a verificação dos resultados se processará através do maior número 
possível de testes, provas, inquirições, observações, auto-avaliação, 
avaliação – cooperativa, feedback constante e tudo o mais que ocorrer ao 
professor que possa permitir um domínio do conhecimento pretendido. Mas, 
tais resultados deverão ser expressos em unidades curtas e progressivas, 
através de palavras cujas conotações sejam iguais para aluno e professor e 
definam qual o melhor rumo a seguir em termos de ensino e aprendizagem. 
(Matos e Albuquerque, 2010, p. 176) 

É importante perceber que além dos vários instrumentos de apoio no processo de 

avaliação, é mensurável o questionamento se ela, a avaliação, será um instrumento válido e 

que realmente possibilite um maior e melhor aprendizado. 

Segundo Perrenoud (1999), uma avaliação que se propõe ser formativa não toma 

menos tempo, mas dá informações, identifica e explica erros, sugere interpretações quanto às 

estratégias e atitudes dos alunos. Assim, passa a ser um instrumento da ação pedagógica, ao 

contrário do tempo e da energia gastos na avaliação tradicional ao desviarem da invenção 

didática e da inovação. 

Uma avaliação formativa é considerada como tal, se ao menos no pensamento do 

professor, contribuir para a regulação das aprendizagens em curso no sentido dos domínios 

visados. É um momento que exige reajustes permanentes dos conteúdos e dos ritmos do 
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ensino em função do trabalho e dos diferentes níveis dos grupos de alunos, como da 

participação nas atividades, do nível de compreensão e da memorização que manifestam. 

Uma regulação no sentido de favorecer a aprendizagem e não como instrumento para manter 

a ordem, manter uma coexistência pacífica. (PERRENOUD, 1999). 

Segundo Hadji (2001), a avaliação para ser considerada formativa deve ter um papel 

contínuo, seja ela realizada antes, durante e após, e deve servir para realizar adaptações, seja 

dos conteúdos programáticos ou da didática, por exemplo. É um momento de ampliar 

conhecimentos, habilidades e atitudes. A avaliação, nessa perspectiva, ultrapassa a visão 

reducionista dos exames e, como o próprio nome sugere exames, que apenas indicam um fato 

mais que de nada terão utilidade se a partir desse resultado não surgir uma ação de 

intervenção. 

3.4 Avaliação na Educação Corporativa e seus níveis

  

A avaliação do treinamento é uma ferramenta utilizada pelas organizações para 

monitorar a eficiência, ou seja, sobre a qualidade da utilização dos recursos de um 

treinamento, e a eficácia da formação, ou seja, sobre o alcance dos objetivos finais do 

treinamento proposto a seus funcionários, com o intuito de, entre outros, aperfeiçoar práticas e 

integrar saberes. 

Segundo Gil (2008), a avaliação deste nível constitui um desafio, por ser uma 

atividade delicada e complexa, que muitas vezes fica em segundo plano ou é superficialmente 

desenvolvida, mas que somente a partir dela é possível saber se o treinamento atingiu seus 

objetivos. 

Nesse sentido, alguns modelos de avaliação dos treinamentos na Educação 

Corporativa já são desenvolvidos, e a pesquisa teve como modelo teórico o referencial do 

modelo de Donald Kirpatrick. Ele foi desenvolvido no ano de 1959 para medir o valor 

específico do treinamento de uma instituição oferecida aos seus funcionários, e que deve ser 

avaliado em quatro níveis, a observar:  
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I.Reação: refere-se a satisfação dos funcionários sobre a realização do curso;  

II.Aprendizagem: refere-se aos conhecimentos, as habilidades e as atitudes adquiridas 

pelos alunos;  

III.Aplicabilidade: refere-se à aplicação do conhecimento adquirido no cargo que 

exerce;  

IV.Resultados: refere-se ao retorno para a instituição que realizou aquele treinamento. 

Segundo Gil (2008), a avaliação nesses níveis podem ser melhor compreendidos da 

seguinte forma: 

I.Nível I, o de reação, avalia-se a percepção do treinando em relação ao conteúdo do 

treinamento, metodologia adotada, atuação do instrutor, carga horária, aplicabilidade. Esta 

avaliação pode ser efetuada no final de cada sessão ou no final do treinamento, mediante 

depoimentos ou questionário apropriados. 

II.Nível II, o de avaliação da aprendizagem, é utilizado para compreender o que o 

treinando aprendeu através do treinamento. Não se restringe apenas a aquisição de novos 

conhecimentos, mas para aprimorar habilidades e desenvolvimento de atitudes. Para a 

avaliação do conhecimento podendo ser utilizado testes de múltipla escolha ou questões 

subjetivas; já do de habilidades são utilizadas, normalmente, provas práticas e que estão 

relacionadas ao ambiente de trabalho; e a de atitudes seria mais complexa, por ser 

caracterizada por uma “disposição para agir”. 

III.Nível III, o de comportamento no cargo, só pode ser observado após o treinando 

tenha voltado a desenvolver suas atribuições e são utilizadas, por parte dos formadores, quatro 

principais técnicas: a amostragem de atividades, diário do observador, autodiário e 

entrevista/questionário. 

IV.Nível IV, o de resultado, deve verificar as mudanças ocorridas em função dos 

treinamentos, mas é uma de difícil aplicação pela dificuldade de separar os efeitos dos 

treinamentos de outras atividades e eventos ocorrido nas organizações. 

Na elaboração do questionário foram utilizados os dois primeiros níveis da avaliação 

baseada nos conceitos de Kirpatrick (1994) que descreve, entre outros, a aplicabilidade e a 

aprendizagem adquirida a partir do ponto de vista dos treinandos, por ser, segundo Adelsberg 
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e Trolley (1999) um modelo elegantemente lógico e sem dúvida útil, e que continua a ser o 

referencial mais aceito para medir o impacto do treinamento. 

Em países como os Estados Unidos, berço da educação corporativa, ainda parece ser 

difícil isolar o benefício sobre os resultados institucionais. Na verdade, como observam 

Carnevale & Schultz (1990) a maioria dos treinamentos continua a ser feito somente ao nível 

de reação. Bem como afirmou Lima (2004) que, de forma estruturada ou não-estruturada, o 

nível de reação demonstra ser o mais aplicado dos quatro níveis de Kirkpatrick, pela 

facilidade de sua condução pelos facilitadores e coordenadores dos programas de treinamento. 

Para superar essa falha, é sugerido por Adelsberg e Trolley (1999) que as 

universidades corporativas sejam administradas como um negócio. Um negócio centrado nas 

necessidades de seus clientes, e que essas fossem consistentemente traduzidas em soluções de 

aprendizado, nitidamente alinhadas com as estratégias institucionais. A avaliação de 

desempenho deve traduzir esse alinhamento para que os usuários percebam de forma 

incontestável que a atividade de treinamento adiciona valor ao negócio. 

É importante perceber as contribuições do modelo de Kirpatrick para a literatura da 

área de avaliação em Educação Corporativa, por ser bastante citado na literatura de avaliação 

de programas e ser um referencial para novas intervenções. 

O contexto de surgimento de seu modelo teve início em 1952 quando, em sua 

dissertação sobre essa temática, entendeu que era preciso observara reação dos participantes 

do programa, a quantidade de aprendizagem que ocorreu, a mudança de comportamento no 

desenvolvimento de suas funções, e qualquer outro resultado alcançado ao retornarem ao 

trabalho. Ele acabou restringindo seu trabalho ao nível de reação e aprendizagem surgiu, 

assim, a abordagem em quatro níveis.  

Segundo a revisão de literatura feita por Marinelli (2007), foi a partir do estímulo de 

um amigo e colega de trabalho chamado Jane Halcomb, ao afimar que haviam muitas pessoas 

interessadas no tema, que Kirkpatrick escreveu o livro: Evaluation Training Programs: The 

Four Levels, onde usou modelos de casos de companhias como Motorola, Intel, para mostrar 

como os quatro modelos podem ser utilizados. 
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Segundo Kirkpatrick (1998a) as avaliações de aprendizagem são mais difíceis que a de 

reação por haver a necessidade de comparar o que era conhecido antes e depois que os 

princípios forem ensinados, e só então será possível dizer o quanto foi aprendido.Já no que se 

refere ao último nível, Kirkpatrick (1998b) descreve que a avaliação em termos de resultados 

está a passos lentos e que as técnicas utilizadas ainda não sõa tão apropriadas para coletar esse 

tipo de informação. 

Assim, percebe-se que é um modelo antigo, mas que traz contribuições consideráveis 

sobre a avaliação de programas e é utilizado como referencial para as outras avaliações de 

programas em EC nas principais pesquisas nacionais.

3.5 Avaliação do desempenho e avaliação do treinamento  

É importante relacionar alguns pontos desses dois tipos de avaliação. A avaliação do 

desempenho pode ser compreendida como uma ferramenta para a gestão estratégica de 

recursos humanos (GIL, 2008)e, como ela está relaciona com a avaliação do treinamento, para 

a execução bem-sucedida da estratégia em suas organizações. 

Antes de perceber algumas semelhanças e diferenças entre os dois níveis de avaliação 

é importante reconhecer alguns percursos que a avaliação do desempenho teve ao longo da 

história. 

Segundo Chiavenato (2006), as práticas de avaliação de desempenho não são novas e 

podem ser observadas a partir do momento que uma pessoa passa a ser funcionário de outra. 

Observou que na Idade Média, através da Companhia de Jesus, fundada por Santo Inácio de 

Loyola, já utilizava um sistema combinado de relatório e notas das atividades, além do 

potencial de cada um em difundir os conhecimentos jesuíticos. 

Além desse fato, algum tempo depois, por volta de 1842, o serviço público dos 

Estados Unidos implantou um sistema de relatórios anuais para avaliar o desempenho dos 

funcionários. Após algumas ampliações desse método de avaliação, a General Motors, por 

volta de 1918, desenvolveu um sistema de avaliação para seus executivos, mas só foi após a 
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Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) que os movimentos de avaliação de desempenho 

começaram a ganhar espaço. Apesar dessa ampliação, restringia-se a eficiência da máquina 

como meio de aumentar a produtividade das organizações.   

É possível perceber alguma mudança significativa com a criação da Escola de 

Administração Científica, no começo do século XX, que procurou relacionar o desempenho 

das máquinas ao trabalho dos funcionários, verificando o rendimento potencial, o ritmo de 

operação, os gastos, entre outros. Porém, o homem ainda estava restrito ao mecanicismo e 

repetitivo trabalho manual isolando as relações de trabalho às metas das organizações.  

A valorização do homem integrado ao sistema complexo e dinâmico só ocorreu com a 

Escola das Relações Humanas, em que a abordagem e a preocupação principal dos 

administradores deslocou-se da máquina e passou a ser focalizada no funcionário. A partir 

desse momento ampliou-se a preocupação nos meios para medir as potencialidades, as 

diretrizes e a motivação para o trabalho. Nessas novas questões pode-se perceber o 

reconhecimento da importância do ser humano nas organizações, como se observa na 

afirmação de Chiavenato 

[...] a importância do ser humano dentro das organizações e seu papel 
dinamizador dos demais recursos organizacionais. Mas esse papel não 
poderia ser deixado de lado. O desempenho humano precisava ser não só ser 
planejado e implementado, como também, e principalmente, avaliado e 
orientado para determinados objetivos comuns. ( 2006, p. 259) 

Por ser a avaliação de desempenho uma apreciação sistemática do desempenho de 

cada pessoa no cargo e de seu potencial de desenvolvimento futuro, a avaliação se caracteriza 

por um processo de estimular ou julgar um valor às qualidades profissionais de uma pessoa. 

Por isso, a avaliação de desempenho deve ter um conceito dinâmico, pois os funcionários 

estão sendo sempre avaliados, seja de maneira formal ou informal, por alguém. 

Nesse aspecto, são importantes as atribuições na responsabilidade pela avaliação, 

como ao gerente, ao próprio indivíduo, à equipe de avaliadores, aos professores, ao órgão de 

gestão de Pessoas. Essa atribuição precisa estar bem definida para não gerar conflitos futuros, 

bem como os de critérios de avaliação, ou seja, o que e como será avaliado. Pois como seria 
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possível passar por um processo de avaliação no qual não se sabe o que, como e por que está 

sendo usado?São ações de planejamento simples e que irão justificar futuras ações. 

Segundo Chiavenato (2006) existem três principais beneficiados com esse processo de 

avaliação do desempenho: o gerente, os funcionários e as organizações. O primeiro, beneficia-

se por utilizar um mecanismo de avaliação que seja capaz de neutralizar a subjetividade, de 

propor providências para melhorar o padrão de desempenho e além de comunicar e tentar 

fazer compreender que a avaliação é um sistema objetivo. Já o segundo beneficiado, os 

funcionários, passam a conhecer as “regras do jogo”, quais as expectativas esperadas de seu 

desempenho, as providências do superior para a melhoria do desempenho e os aspectos que 

dele mesmo devem ser melhorados, além de ter instrumentos para fazer uma auto-avaliação e 

autocrítica de seu desenvolvimento. Por fim, o terceiro beneficiado, as organizações, que tem 

possibilidades de avaliar o potencial de seus funcionários a pequeno, médio e longo prazo, 

pode-se observar em que áreas há mais necessidade de formação e dinamiza a política de 

Recursos Humanos ao oferecer novas oportunidades. 

Por esses diferentes fatores que é preciso que os objetivos da avaliação estejam bem 

definidos para não ocorrer problemas que, entre outros fatores, podem ter relação ao 

desconhecimento da função da avaliação e o retorno dos resultados dessa atividade sobre a 

atuação profissional, como se pode verificar na afirmação Boog e Boog 

[...] os empregados frequentemente não obtêm o desempenho desejado, 
devido a questões possíveis de serem solucionadas, como exemplo: a 
ausência de feedbacks constantes sobre os resultados de seu trabalho; poder 
desconhecer as expectativas sobre os resultados esperados; por não ter 
acesso às informações necessárias; por não conhecer as rotinas de trabalho 
ou por estarem desmotivados.(2002, p.54) 

É nesse sentido que a avaliação mostra-se bastante desafiadora por ter, para além da 

avaliação da aprendizagem, que considerar as diferentes inteligências, senso-crítico e 

autoestima dos indivíduos. A avaliação do desempenho deve ser um instrumento de gestão de 

pessoas, pois segundo Brito e Guilherme (2007), deve ser utilizado no plano estratégico das 

instituições para alinhar aos desempenhos esperados de seus funcionários. As ações esperadas 

quando há baixo desempenho, por exemplo, podem ser a elaboração de um plano de 

desenvolvimento do funcionário, monitoração das atividades rotineiras, livre troca de 
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informações, entre outros. Já no caso oposto, quando há o melhor resultado, pode-se inferir as 

reais necessidades do empregado e da empresa, para se tomar as providências e decisões 

necessárias. 

A partir dessa avaliação do desempenho que busca mensurar objetivamente o 

desempenho e fornecer informações aos funcionários sobre a própria atuação, de modo que 

possam aperfeiçoá-la e de obter comprometimento do empregado com o próprio 

desenvolvimento, pode-se perceber que o desempenho reflete-se no resultado da própria 

organização. 

Alguns modelos já são utilizados para a avaliação do desempenho e que será descrito a 

seguir. Segundo Brito e Guilherme (2007), pode-se perceber: 

• O Método da Escala Gráfica que é feito por meio de fatores previamente 

definidos e graduados; 

• O Método de Avaliação de resultados está relacionado à comparação dos 

resultados esperados no desenvolvimento das atividades e dos resultados alcançados; 

• O Método da Auto-Avaliação o próprio funcionário analisa as características 

de seu desempenho; 

• O Método da Avaliação Invertida é quando os funcionários avaliam o seu 

gerente, e que procura refletir a percepção da equipe no desempenho do gestor; 

• O Método da Comparação aos pares que é quando há a comparação de dois 

funcionários e registra-se o resultado daquele que obteve melhor resultado; 

• O Método da avaliação de equipes ao observar o resultado do trabalho 

individual resultado de uma interação entre pessoas; 

• O Método da Avaliação 360º que, em suma, consiste em avaliar o desempenho 

de todas as pessoas que compõem a equipe de atuação, dos supervisores e de si próprio, 

oferecendo os resultados sob diferentes ângulos e oferecendo uma maturidade profissional.  

• O Método de Avaliação por Competência estabelece uma perspectiva de 

desenvolvimento do perfil de competência profissional(conhecimento – saber, habilidades – 

saber fazer e atitudes – querer), e que fornece indicadores e critérios objetivos para cada 

funcionário buscar melhorar o seu desempenho profissional; 
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• O Balanced Scorecard do Capital Humano permite alinhar a avaliação do 

desempenho à avaliação da consecução das estratégias organizacionais. Mede o valor 

agregado pelo capital humano nas organizações; 

Apesar dos diferentes métodos de avaliação do desempenho não se pode esgotar na 

ação de avaliar, pois é apenas um meio, uma ferramenta que traz informações para a que, a 

partir dos dados coletados, possam tomar providências. 

A partir desses diferentes meios utilizados pelas organizações para avaliar o 

desempenho de seus funcionários percebem-se, também, as mudanças no estilo de trabalho, e 

que há uma tendência de mudar o foco da avaliação individual para a avaliação em equipe e, 

por conseguinte, exigem dos funcionários novas competências relacionais. Observa-se na 

afirmação de Katzenbach que: 

[...] transparência de desempenho significa que os funcionários 
compreendam claramente como o desempenho é avaliado e o que o 
desempenho atual significa para eles, sua unidade ou equipe de trabalho, 
suas funções e a empresa como um todo.  (2002, p. 212) 

Relacionar os dois tipos de avaliação, a de desempenho e de treinamento, é perceber 

que uma serve de apoio a outra. Se a dos treinamentos não está sendo bem avaliada na visão 

dos funcionários, como isoladamente querer que na avaliação de desempenho tenha um alto 

índice?Por isso a necessidade da conexão entre os diferentes níveis organizacionais, em um 

diálogo constante e de interação de saber. Também se pode verificar que a avaliação de 

desempenho é mais uma etapa na avaliação da aprendizagem. 

Na avaliação do treinamento é preciso que se observe se o curso atendeu às 

necessidades dos educandos no trabalho, se os objetivos foram atingidos, se vale a pena 

continuar com o curso, quais as alterações necessárias. Essas medidas darão suporte aos 

elaboradores dos cursos e aos profissionais envolvidos com os cursos de atender a real 

demanda de formação continuada e aperfeiçoamento. Segundo a afirmação de Bastos pode-se 

perceber que:

Todo o programa de T&D deve basear-se no diagnóstico de necessidades 
[...]. Isto é, devem estar bem claros os objetivos ou os resultados esperados. 
Se se pretende fazer um trabalho eficaz de T&D, é fundamental determinar 
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exatamente aonde queremos chegar. Deve-se ter a preocupação de deixar 
claro qual o comportamento que o treinamento deve apresentar ao final do 
treinamento ou da etapa. (1994, p. 153) 

Muitos consideram o momento da avaliação como delicado,complexo e dinâmico, pois 

envolveria valores subjetivos da cultura organizacional, tais como: estilos de liderança, 

pressupostos, normas de funcionamento, valores, significados, saberes, percepções e 

expectativas eu orientam o comportamento e influenciam os avaliadores e os avaliados. Bem 

como outros fatores, como o método, a definição de fatores, preparação das pessoas que estão 

envolvidas com a aplicação das avaliações (GIL, 2008).  

É nessa perspectiva que as pessoas envolvidas na avaliação devem considerar a 

opinião dos educandos, pois eles vivenciam cotidianamente os principais desafios que devem 

ser superados, por isso a necessidade do diálogo constante entre os interessados e a construção 

de um ambiente organizacional ético e que tratem de assuntos de relevância e coerência. 

3.6 O Projeto Político Pedagógico e a Avaliação 

O Projeto Político Pedagógico (PPP), segundo Peter (2007), pode ser compreendido 

em dois sentidos: um mais amplo e outro mais restrito. No sentido amplo, o PPP não está 

diretamente relacionado a uma escola, universidade, mas sim a um modelo de sociedade que 

se têm ou que se pretende construir. Já no sentido restrito, está diretamente ligada a uma 

instituição e, apesar disso, recebe influência da sociedade na qual está inserida.  

O fato de um projeto ser considerado pedagógico, segundo Peter (2007), é por ele 

problematizar um processo de ensinar e aprender como processo de formação e não apenas 

como uma preparação técnica; e é político porque trata dos fins e valores críticos inseridos em 

uma organização. E como se pode observar em Neves (2003) apud Peter: 

[...] é um instrumento de trabalho que mostra o que vai ser feito, quando, e 
de que maneira, por quem, para chegar a que resultados. Explicita uma 
filosofia e harmoniza uma as diretrizes da educação nacional com a realidade 
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da instituição traduzindo sua autonomia e definindo seu compromisso com a 
clientela. (PETER, 2007, p. 76) 

Segundo Lacerda (2004), o momento de construção do PPP tem muita importância ao 

retratar a realidade e a identidade, nesse sentido, para que possa priorizar a autonomia e a 

realidade deve caracterizar-se como um processo participativo. Essa construção deve ser 

realizada pelas pessoas que fazem parte da organização, pois constroem e vivenciam 

cotidianamente as ações pedagógicas, por isso mesmo, não deve se restringir a confecção de 

um documento. Como se pode observar: 

Falar em projeto político pedagógico implica necessariamente ter a clareza 
do entendimento de educação, de homem e de sociedade que se tem e ao 
mesmo tempo as definições que se pretende construir, buscando um rumo, 
uma política [...]. (LACERDA, 2004, P. 54) 

Outro ponto importante na construção do PPP é o referencial teórico que, segundo 

Libâneo (1998), dá suporte a construção de projetos, pois a teoria deve funcionar para trazer 

apropriação e melhorias nas práticas de ensino e, consequentemente, nos resultados. 

As ações descritas anteriormente serão possíveis a partir de um planejamento e 

discussão de temas que culminarão na construção do Projeto Político Pedagógico. Como se 

pode observar em Peter: 

Planejamento, por sua vez, consiste no estudo prévio e detalhado de 
problemas inerentes a atividades que se quer desenvolver, compreendido 
como um processo histórico, trazendo marcas da produção e das 
circunstâncias em que foi construído. [...] (PETER, 2007, p. 68) 

Nesse sentido, percebe-se que as ações de construção e de realização do PPP e, 

consequentemente, de avaliação devem estar em consonância com a proposta que a 

organização tem e acredita que a sociedade possa ser construída. Segundo o que se observa 

como proposta de um PPP em Vasconcelos apud Lacerda: 

[...] ser elemento estruturante da identidade da instituição; possibilitar a 
gestão democrática [...]; resgatar a autonomia do grupo, acreditando nas 
possibilidades de intervenção na realidade; possibilitar a delegação de 
responsabilidades e colaborar na formação de professores. (2004, p. 57) 
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A elaboração do PPP apoiado nesses fundamentos está a favor da aprendizagem e 

pode ser utilizado como instrumento nas avaliações da aprendizagem, pois a aprendizagem 

significativa para o aluno é condição necessária.  
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4  METODOLOGIA 

O tema será abordado por meio de um estudo em que será utilizado a metodologia 

quantitativa e qualitativa. Também foi realizado o estudo exploratório sobre a existência do 

Projeto Político Pedagógico (PPP) nas organizações pesquisadas. 

Antes de detalhar as metodologias adotadas, é importante perceber que a construção 

do saber científico é de fundamental importância para a constante “renovação” do saber e para 

trazer novas reflexões e diferentes visões sobre os diversos conhecimentos. Associar o que foi 

abordado, segundo Laville e Dionne (1999), e os temas até então discutidos são suportes 

fundamentais para a elaboração de um projeto de pesquisa fundamentado e contextualizado. 

No papel desenvolvido pelo pesquisador é importante perceber que ele, segundo 

Laville e Dionne (1999, p. 11), ocorre quando “O pesquisador é alguém que, percebendo um 

problema em seu meio, pensa que a situação poderia ser melhor compreendida ou 

resolvida[...]”, pois isso mostra que o pesquisador deve buscar contribuir para as diferentes 

situações cotidianas, as relações da sociedade. Na função do Saber Social mostra que o 

surgimento das ciências humanas na segunda metade do século XIX é devido às novas 

necessidades e aos problemas que antes não tinham sido explorados, e as profundas mudanças 

nas sociedades ocidentais nos planos políticos e econômicos. Para exemplificar tal 

transformação, descreve o período de industrialização e o de democratização. Aquele, em 

suma, partiu do modo de produção artesanal, nos pequenos espaços, cede lugar a vastas 

empresas, onde, em um mesmo local, reuniam-se vários operários, de vários lugares e que 

cumpriam uma rotina cansativa e repetitiva. Além de a industrialização ter conduzido a 

urbanização. Já a democratização, em suma, foi um fenômeno no plano político, e o Estado-

nação, não é mais definido em função das famílias reinantes, mas das populações e seu 

território. Os novos dirigentes têm sua legitimidade do sufrágio de suas populações; as massas 

ganham um papel político e ganham um poder “virtual”.  

Nesse sentido, serão descritas a seguir os métodos quanti-qualitativo e o estudo 

exploratório empregado, bem como a população, o local, a amostra, o instrumento para coleta 

dos dados e o processo para a análise dos dados. 
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4.1 A pesquisa Quanti-qualitativa 

A pesquisa utilizou a metodologia qualitativa e quantitativa, por entendê-las como 

suporte necessário ao alcance dos objetivos propostos.  A partir de leituras realizadas sobre o 

tema percebe-se que a pesquisa de método misto, ou seja, que utiliza a metodologia 

quantitativa e qualitativa,é assim caracterizada por unir alguns pontos dos dois tipos de 

pesquisa, como: utilizar questionários com questões abertas e fechadas, obter formas 

múltiplas de dados contemplando várias possibilidades; por isso,são complementares e devem 

estar diretamente relacionada aos objetivos da pesquisa. (CRESWELL, 2007). 

Nesse sentido, pode-se observar, segundo Creswell: 

[...] Essa técnica emprega estratégias de investigação que envolvemcoleta de 
dados simultânea ou sequencial para melhor entender os problemas de 
pesquisa. A coleta de dados também envolve a obtenção tanto de 
informações numéricas (por exemplo, em instrumentos) como de 
informações de texto (por exemplo, em entrevistas), de forma que o banco 
de dados final represente tanto informações quantitativas como qualitativas. 
(CRESWELL, 2007, p. 35) 

A partir dessa constatação é importante discutir, em síntese, um pouco sobre cada 

método de pesquisa. No método quantitativo, segundo Creswell (2007), é relevante, entre 

outras coisas, definir levantamentos ou estudo experimental do objeto estudado. Àquele, 

refere-se ao momento de descrição quantitativa ou numérica de tendências, atitudes ou 

opiniões de uma população de determinada amostra; em seguida há a generalização ou 

alegações sobre a população estudada. Já no experimento, além do momento descrito 

anteriormente, o grande objetivo é testar o impacto de um tratamento, ou intervenção, sobre 

um resultado. E como o próprio autor esclarece: “Quando um grupo recebe um tratamento e 

outro grupo não o recebe, o autor do experimento pode isolar se é o tratamento, e não as 

características das pessoas em um grupo (ou outros fatores), que influencia o 

resultado.”(CRESWELL, 2007, p. 162). 
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Já o método qualitativo caracteriza-se por ser uma fonte, segundo Rossman e Rallis 

(1998) apud Creswell (2007), fundamentalmente interpretativa, em que o pesquisador tem 

uma importância primordial, ao tentar interpretar os dados e o discurso. Além de considerar 

que a teoria ou a interpretação geral do entendimento, desenvolve-se temas mais amplos e 

resulta em uma teoria baseada na realidade ou na interpretação ampla; também considera e 

tenta estabelecer harmonia e credibilidade com as pessoas no estudo. Afinal, as pessoas são de 

fundamental importância nesse método de pesquisa, pois a partir do discurso feito por essas 

pessoas sobre a realidade é que o pesquisador terá possibilidade de relacionar aos 

acontecimentos e fator cotidianos. 

Assim, percebe-se na utilização da pesquisa os métodos mistos como ações 

complementares que subsidia o pesquisador ao aproximar os dados probabilísticos com uma 

pesquisa mais de cunho descritivo, e que indica do discurso dos respondentes tendências 

expressadas pelos números. Até porquê, como já mencionada anteriormente, os números 

sozinhos não representarão a realidade. 

Esse trabalho será realizado a partir de um estudo exploratório, segundo Matos e 

Albuquerque (2010), ajuda o pesquisador a entender e ampliar o conhecimento sobre o 

fenômeno estudado e normalmente é utilizado quando pouco se tem conhecimento ou nada se 

conhece sobre o objeto da pesquisa. 

O estudo exploratório permite e possibilita o aprofundamento sobre determinado 

fenômeno e, consequentemente, relacioná-lo aos acontecimentos pesquisados. Nesse sentido, 

o uso deste método auxiliou no levantamento das questões e objetivos da pesquisa. 

4.2 Procedimentos 

Nesse ponto, serão descritos a população, o local de aplicação dos questionários, a 

amostra da referida população participante da pesquisa, o instrumento para coleta de dados e a 

forma de análise dos dados coletados. 
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4.2.1 População e local de aplicação dos questionários 

A população objeto de estudo foi constituída por treinandos dos cursos dos programas 

de Educação Corporativa em quatro organizações situadas em Fortaleza-CE. Treinandos estes 

que eram funcionários e/ou associados da organização pesquisada. A seleção das quatro 

organizações ocorreu por desenvolveram cursos em seus programas de Educação Corporativa 

e por esses cursos serem desenvolvidos no segundo semestre de 2010, período de coleta de 

dados. As quatro organizações foram: Federação da Indústria do Estado do Ceará (FIEC), 

Universidade Unimed Fortaleza, Universidade Corporativa dos Correios (UNICO - 

Subgerência de Educação Corporativa – SECOR – no Ceará) e Universidade Corporativa do 

SINDUSCON (UniConstruir).Os questionários foram aplicados em sala de aula ao final dos 

cursos. O tempo médio para responder o questionário foi de cinco minutos. O número de 

sujeitos de cada organização e a característica dos sujeitos será melhor detalhada no capítulo 

referente a análise dos dados. 

4.2.2 Amostra 

Considerando-se que o instrumento a ser aplicado na amostra continha uma escala de 

avaliação com 20 itens e que para a verificação da validade desse tipo de instrumento, a 

literatura sugere trabalhar com uma amostra com tamanho de, pelo menos, 10 vezes o número 

de itens o estudo foi realizado com 210 sujeitos tomados ao acaso entre os cursos dos 

programas de educação corporativa em andamento no segundo semestre de 2010.  

O cálculo do tamanho da amostra envolve o conhecimento da uma variável na 

população com medida de variabilidade (variância) maior entre as variáveis a serem 

estudadas, assim tamanho da amostra a ser calculado garante sua representatividade para 

todas as variáveis envolvidas no estudo. Sabe-se que qualquer variável com medida nas 

categorias A ou não-A apresenta variância máxima quando, medida em uma população, 50% 
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dos sujeitos se situam na categoria A e os outros 50% na categoria não-A, sendo a variância 

máxima igual a 0,25. 

Dado o desconhecimento do tamanho da população a fórmula n = z²σ²/e², Bonini e 

Bonini (1972), prescinde do tamanho da população. Nessa fórmula tem-se: z – Valor dos 

limites (em módulo) da área da distribuição normal padrão correspondente à confiança (C%) 

na representatividade da amostra; σ² - Variância populacional; e² - Erro amostral. Tendo em 

vista o tamanho da amostra a ser tomada n=2010, substituindo-se o valor de n na fórmula bem 

como para uma confiança de 95%, z= 1, 96, e sigma 2 de variância máxima igual a 0,25 tem-

se o erro amostral estimado para a amostra igual a 0, 068 na escala de proporção. 

4.2.3 Instrumento 

No levantamento das informações para a pesquisa foi empregado, como instrumento, o 

questionário (APÊNDICE A) dividido em três blocos: o primeiro bloco com questões visando 

à caracterização dos representantes; o segundo bloco constituído por uma escala de avaliação 

com 20 itens medidos com escala do tipo LIKERT, com três categoria de medida: concordo, 

concordo em parte e discordo. A escala de avaliação foi construída visando avaliar três 

dimensões: 1) a contribuição dos cursos dos programas de EC na atuação profissional; 2) os 

modelos de aprendizagem utilizados; e 3) avaliação da aprendizagem. O terceiro bloco foi 

constituído por1 questão de múltipla escolha sobre os instrumentos de avaliação da 

aprendizagem utilizados e 1 questão aberta versando sobre a avaliação da aprendizagem 

utilizada e sobre a apreciação dos respondentes sobre os cursos do programa de EC. Na escala 

de avaliação os escores, a do tipo Escala Likert, ou seja, segundo Costa (2009), um tipo de 

escala de atitude na qual o respondente indica seu grau de concordância ou discordância em 

relação a determinada situação, os itens foram computados atribuindo-se a cada item o valor 

de 0 para discordo, 1 para concordo em parte e 2 para concordo. O escore na escala sendo 

igual ao somatório dos pontos atribuídos a cada item.  

O estudo exploratório sobre a existência do projeto político pedagógico (PPP) teve 

como proposta relacionar o que é planejado na avaliação da aprendizagem e o que realmente 
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tem sido executado pelos ambientes de treinamentos dos programas de EC nas organizações, 

e assim perceber como essas avaliações estão sendo realizadas cotidianamente e se é utilizada 

como instrumento a favor da aprendizagem. Para a realização deste objetivo, foi solicitado as 

organizações participantes da pesquisa o PPP. É importante mencionar que o objetivo não era 

relacionar o PPP de cada organização, no caso de existir, a avaliação da aprendizagem 

aplicada em cada organização, mas trazer um cenário geral e poder perceber como a avaliação 

da aprendizagem tem sido realizada e planejada. 

4.2.4 Análise dos dados coletados 

Os dados do primeiro e segundo bloco do questionário foram analisados 

quantitativamente apoiando-se nos recursos do software SPSS (Statistical Pakage for the 

Social Sciences) versão 15.0 para “windows”, já os dados do terceiro bloco, questão 21 e 22 

do questionário, foram  analisados qualitativamente (análise temática das respostas emitidas).  
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5  ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados seguintes foram organizados, primeiramente, a partir da descrição da 

amostra e a validação da escala de avaliação do questionário (APÊNDICE A), em 

seguida,foram discutidos os resultados, a partir das respostas dos treinandos, em relação a 

questão 21 e 22 do questionário. Por fim, os resultados a partir do estudo exploratório sobre a 

existência e a relação do PPP e da avaliação da aprendizagem. 

5.1 Descrição da amostra 

 A amostra foi constituída por 93 sujeitos do sexo masculino (44,3%) e 117 sujeitos do 

sexo feminino (55,7%). A idade variou de 19 a 69 anos, com média de 40,45 anos e 

coeficiente de variação de 29,7% e coeficiente de assimetria 0,01. Esses dados indicam que a 

distribuição pode ser considerada simétrica e com as idades distribuídas homogeneamente em 

torno da média. 

 Em relação a escolaridade predominam os sujeitos com nível superior completo 102 

(48,6%),28(13,3%) estavam cursando o nível superior e 80 (38,1%) com nível médio 

completo, entre esses últimos 10 cursam ou cursaram o ensino técnico de nível médio. 51 

(24,6%) têm especialização e 14(6,7%) a estão cursando. Dois sujeitos (1%) estão cursando o 

mestrado, já no doutorado 1 sujeito(0,5%). 

 Em relação à instituição que indicou os treinandos, a tabela a seguir apresenta a 

respectiva distribuição: 

Tabela 3 - Instituição de origem e quantidade de treinandos que realizaram o curso

ORGANIZAÇÕES FREQUÊNCIA % 

ECT 86 41,0 

FIEC 20 9,5 

SINDUSCON 43 20,5 

UNIMED 61 29,0 

Total 210 100,0 
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Em relação à FIEC e ao SINDUSCOM, os indicados por estas instituições eram 

provenientes de empresas filiadas às mesmas. 

No que se refere à atuação profissional nas organizações em que trabalhavam, 

predominam os servidores na área de serviços 147(77,6%), indústria 25 (11,9%), 

governamental 19 (9%) e apenas 3 (1,4%) da área de comércio. Entre os participantes do 

curso 60 (28,6%) exercem cargo de chefia ou assessoria e 31 (14,8%) já exerceram cargo de 

chefia ou assessoria. 

5.2 Validação da escala 

A escala da avaliação do questionário apresentou na amostra coeficiente de precisão 

de Cronbach, α = 0,91, erro padrão de medida e=2,27 correspondendo a 5,7% da amplitude 

total da escala do escore; o coeficiente de sensibilidade γ² = 9,88, correspondendo à 

probabilidade 0,9992 (99,92%) do escore obtido com a escala apresentar erro inferior ao erro 

padrão da medida. 

O teste T² de Hotelling apresentou F= 8,57 significativo para p < 0,01, isto é, não 

ocorreu efeito de halo no preenchimento da escala pelos sujeitos da amostra. 

29,05%

20,48%

9,52%

40,95% UNIMED

SINDUSCOM

FIEC

ECT

Gráfico 1 - Nome da instituição que indicou para o curso
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As médias dos escores atribuídos a cada item variaram de 1,08 a 1,67 e a com as 

medianas variando no intervalo [1 ; 2]. A distribuição dos escores nos itens apresentou  

heterogeneidade com coeficientes de variação (CV), compreendidos no intervalo (33,9% ; 

69,5%). 

O teste de normalidade de Shapiro-Wilk aplicado às distribuições dos escores dos 

vinte itens da escala indicou a sua não normalidade. Com exceção do item 4 que apresentou 

coeficiente de assimetria positivo, os demais apresentaram esse coeficiente negativo, 

indicando concentração dos escores acima da média dos escores atribuídos à escala. 

Em relação à discriminação dos itens da escala, estes apresentaram coeficiente de 

discriminação variando de 0,30 a 0,63, indicando que os itens discriminaram bem os 

respondentes.A Tabela 4 sintetiza as estatísticas referentes aos itens da escala de avaliação. 

Alguns esclarecimentos sobre os termos utilizados na Tabela 4, e que serão 

mencionados ao longo da análise dos dados, são necessários para maior compreensão. 

Segundo Vianna (1981), a média é uma medida de tendência central comumente usada, sendo 

calculada através da soma de todos os escores e dividindo-se a soma pelo número de escores. 

Já a mediana, em síntese, pode ser compreendida como o ponto ou escore que divide o grupo 

em duas partes iguais; em outras palavras, é a metade dos escores achados abaixo e metade 

acima da mediana. No desvio padrão encontra-se a medida de variabilidade ou dispersão de 

um conjunto de escores ou distribuição de dados, e observa-se que quanto mais os escores se 

agrupam em torno da média, menor o desvio padrão. Nos coeficientes de assimetria e de 

discriminação, em uma interpretação literal, verifica-se que o coeficiente é uma constante 

estatística que é independente da unidade de medida, qualquer quantidade, pela qual outra 

constante é multiplicada; já a assimetria é a tendência de uma distribuição de frequência 

afastar-se do equilíbrio das medidas em torno da média; e a discriminação, que pode ser 

positiva ou negativa, é a característica de um item que é respondido corretamente em maior 

proporção por um grupo situado no extremo superior ou inferior da distribuição.  Na Tabela 4 

abaixo, seguem as caracterizações referentes à discriminação dos itens da escala. 
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Tabela 4 - Estatísticas da Escala de Avaliação do questionário 

210 1,39 1,00 ,611 -,463 ,448

210 1,45 1,50 ,595 -,554 ,497

210 1,62 2,00 ,592 -1,3 ,549

210 1,39 1,00 ,641 -,572 ,468

210 1,61 2,00 ,545 -,984 ,600

210 1,60 2,00 ,588 -1,2 ,627

210 1,44 2,00 ,641 -,721 ,578

210 1,40 1,00 ,642 -,587 ,621

210 1,44 2,00 ,663 -,783 ,555

210 1,51 2,00 ,636 -,957 ,612

210 1,08 1,00 ,750 -,134 ,295

210 1,41 1,50 ,645 -,648 ,567

210 1,45 2,00 ,619 -,674 ,600

210 1,36 1,00 ,658 -,546 ,549

210 1,45 2,00 ,649 -,760 ,570

210 1,49 2,00 ,613 -,782 ,608

210 1,56 2,00 ,641 -1,2 ,550

210 1,52 2,00 ,605 -,860 ,550

210 1,50 2,00 ,621 -,849 ,597

210 1,67 2,00 ,580 -1,6 ,585

1 - A Educação Corporativa privilegia modelos de

aprendizagem que tenham significado

2 - A Educação Corporativa privilegia modelos de

aprendizagem que tenham  significância na experiência

vivenciada pelo educando

3 - A Educação Corporativa eleva o nível educacional dos

funcionários e/ou associados da organização

4 - A Educação Corporativa atende as necessidades de

conhecimento específico de cada função

5 - A Educação Corporativa promove a produção de

conhecimento na área de conhecimento trabalhada

6 - A Educação Corporativa contribui para a assimilação

dos assuntos trabalhados

7 - A Educação Corporativa contribui para a difusão  e a

aplicação do conhecimento organizacional, por meio da

atividade ativa e contínua

8 - Os modelos de aprendizagem de educação

Corporativa utilizam-se das avaliações para rever

atividades e modificar a maneira de atuar para maior

aprimoramento da aprendizagem

9 - Os modelos de aprendizagem utilizados na Educação

Corporativa favorecem a participação e a discussão em

grupo

10 - O modelo de aprendizagem da Educação Corporativa

motiva o grupo para a investigação de novos

conhecimentos

11 - Os recursos tecnológicos utilizados nas atividades de

Educação Corporativa  de maior importância são as

tele-aulas e tele-cursos

12 - Na Educação Corporativa a avaliação do

ensino-aprendizagem é um conjunto de práticas

educacionais planejadas

13 - Na Educação Corporativa a avaliação do

ensino-aprendizagem tem relação com o(s) objetivo(s) da

disciplina e/ou curso

14 - Na Educação Corporativa são utilizadas práticas

avaliativas diversificadas

15 - A Educação Corporativa atua na promoção do

desenvolvimento dos funcionários para as necessidades

da globalização dos mercados

16 - A Educação Corporativa fundamenta-se no

desenvolvimento estratégico de competências

17 - A Educação Corporativa tem por objetivo principal

evitar que o profissional se desatualize técnica, cultural e

profissional

18 - As atividades da Educação Corporativa são

estrategicamente orientadas para integrar o

desenvolvimento das pessoas, como indivíduos, ao

desempenho esperado delas como equipe

19 - A Educação Corporativa contribui para refletir

criticamente sobre a realidade organizacional, de

construí-la e modificá-la continuamente.

20 - Os cursos de Educação Corporativa favorecem a

experiência na área na área de trabalho
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A validade de conteúdo da escala de avaliação foi determinada através da análise 

fatorial com o método dos componentes principais e rotação VARIMAX. 

Inicialmente, verificou-se a adequação da amostra observando-se o coeficiente de 

adequação da amostra Kaiser-Meyer-Olkin igual a 0,920. O teste de esfericidade de Bartlett 

apresentou χ² (qui-quadrado) aproximado, significativo para p < 0,01.Foram extraídos 4 

fatores explicando 55% da variância total com o primeiro fator explicando 37,5% da variância 

total (o 1º fator explica 68,2% da variância explicada). 

Realizada a rotação, na análise semântica dos itens com carga fatorial igual ou maior a 

0,30 nos fatores levou à opção por uma estrutura fatorial constituída por três fatores. O 

primeiro refere-se à opinião dos respondentes sobre a contribuição dos cursos de Educação 

Corporativa para a atuação profissional, ou seja, para o desempenho no trabalho, que é 

constituída pelos itens 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. O segundo refere-se à 

avaliação dos modelos de aprendizagem utilizados nos cursos de EC que é constituída pelos 

itens 1, 2 e 9. O terceiro fator refere-se à opinião dos respondentes sobre a avaliação do 

ensino-aprendizagem na EC que é constituído pelos itens 8, 11, 12, 13 e 14, conforme o 

quadro a seguir. 

Esses resultados indicam que a escala de avaliação foi adequada para medir as três 

dimensões para a qual foi construída. 
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ESCALA DE AVALIAÇÃO
FATORES 

1 2 3 

1 - A Educação Corporativa privilegia modelos de aprendizagem que tenham significado.    X 

2 - A Educação Corporativa privilegia modelos de aprendizagem que tenham significância na experiência 

vivenciada pelo educando. 
   X 

3 - A Educação Corporativa eleva o nível educacional dos funcionários e/ou associados da organização.    X 

4 - A Educação Corporativa atende as necessidades de conhecimento específico de cada função.    X 

5 - A Educação Corporativa promove a produção de conhecimento na área de conhecimento trabalhada.    X 

6 - A Educação Corporativa contribui para a assimilação dos assuntos trabalhados    X 

7 - A Educação Corporativa contribui para a difusão  e  aplicação do conhecimento organizacional, por 

meio da atividade  contínua. 
   X 

8 - Os modelos de aprendizagem de Educação Corporativa utilizam-se das avaliações para rever 

atividades e modificar a maneira de atuar para maior aprimoramento da aprendizagem. 
   X 

9 - Os modelos de aprendizagem utilizados na Educação Corporativa favorecem a participação e a 

discussão em grupo. 
   X 

10 - O modelo de aprendizagem da Educação Corporativa motiva o grupo para a investigação de novos 

conhecimentos. 
   X 

11 - Os recursos tecnológicos utilizados nas atividades de Educação Corporativa  de maior importância 

são as tele-aulas e tele-cursos. 
   X 

12 - Na Educação Corporativa a avaliação do ensino-aprendizagem é um conjunto de práticas 

educacionais planejadas. 
   X 

13 - Na Educação Corporativa a avaliação do ensino-aprendizagem  tem relação com o(s) objetivo(s) da 

disciplina e/ou do curso. 
   X 

14 - Na Educação Corporativa são utilizadas práticas avaliativas diversificadas.    X 

15 - A Educação Corporativa atua na promoção do desenvolvimento dos funcionários para as 

necessidades de globalização dos mercados. 
   X 

16 - A Educação Corporativa fundamenta-se no desenvolvimento estratégico de competências.    X 

17 - A Educação Corporativa tem por objetivo principal evitar que o profissional se desatualize técnica, 

cultural e profissionalmente. 
   X 

18 - As atividades da Educação Corporativa são estrategicamente orientadas para integrar o 

desenvolvimento das pessoas, como indivíduos, ao desempenho esperado delas como equipe. 
   X 

19 - A Educação Corporativa contribui para refletir criticamente sobre a realidade organizacional, de 

construí-la e modificá-la continuamente. 
   X 

20 - Os cursos de Educação Corporativa favorecem a experiência na área na área de trabalho.    X 

Quatro 4 - Fatores extraídos com a rotação 
Método de extração: Análise dos componentes principais.  
Método de rotação: Varimax com normalização de Kaiser.  
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Considerando os resultados obtidos, a escala de avaliação apresentou precisão e 

sensibilidade altas e validade de conteúdo, prestando-se assim a mensuração desejada. 

5.3 Dados da escala de avaliação 

Serão apresentados, nesse tópico, pontos relativos a escala de avaliação do 

questionário aplicado aos treinandos (APÊNDICE A), relacionando-os a três objetivos da 

pesquisa, como se pode observar na tabela abaixo: 

Tabela 5 - Estatísticas da escala de avaliação 

Nota_escala 

Nota_fator_1  
Avaliação da 

contribuição dos 
cursos de EC  na 

atuação 
profissional - 
Escala [0 ; 10] 

Nota_fator_2  
Avaliação dos 

modelos de 
aprendizagem dos 

cursos de 
ECEscala [0 ; 10] 

Nota_fator_3
Avaliação do

ensino
aprendizagem
nos cursos de
EC – Escala

[0 ; 10]

Válidos 210 210 210 210 

Em branco 0  0 0  0 

Média 7,3393 7,655 7,135 7,339 

Mediana 7,5000  7,917 6,667  7,500 

Desvio padrão 1,89499 2,0062 2,3918 1,8950 
Coeficiente de 

assimetria 
-1,124  -1,304 -0,465  -1,124 

Coeficiente de 
variação 

25,8% 26,2% 33,5% 25,8% 

Mínimo ,0  ,0 ,0  ,0 

Máximo 10,00 10,0 10,0 10,0 
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Tabela 6 - Estimativas da média populacional 

Tabela 7- Teste de normalidade das distribuições das notas nos fatores e na escala 

Fatores 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Nota_fator_1 - Avaliação da 

contribuição dos cursos de  EC na 
atuação profissional - Escala

[0 ; 10]

,121 210 ,000 ,893 210 ,000

Nota_fator_2 - Avaliação dos 
modelos de aprendizagem dos cursos 

de EC – Escala [0 ; 10]
,158 210 ,000 ,903 210 ,000

Nota_fator_3 - Avaliação da 
aprendizagem nos cursos de EC - 

Escala [0 ; 10]
,119 210 ,000 ,926 210 ,000

Nota_Escala ,119 210 ,000 ,926 210 ,000

Observando-se os as tabelas 5, 6 e 7 acima verifica-se que tanto na nota do total da 

escala e nas notas relativas aos três fatores extraídos pela análise fatorial as médias se 

situaram um pouco acima de 7. Os coeficientes de assimetria são negativos, indicando 

concentração das notas acima da média. A variação das notas em torno da média, dada pelo 

coeficiente de variação, indica a homogeneidade dessas distribuições. 

Na tabela 6, as estimativas por ponto da média populacional situam-se nos intervalos 

de confiança da média populacional relativas a cada fator. Isto é um indicativo da amostra 

representar bem a população da qual ela originou. 

Fatores
Huber's 

M-
Estimator

Tukey'sBiweight
Hampel's 

M-
Estimator

Andrews' 
Wave

Nota_fator_1 - Avaliação da contribuição 
dos cursos de  educação corporativa na 
atuação profissional - Escala [0 ; 10]

7,945 8,038 7,944 8,038

Nota_fator_2 - Avaliação dos modelos de 
aprendizagem dos cursos de educação 

corporativa - Escala [0 ; 10]
7,223 7,357 7,330 7,358

Nota_fator_3 - Avaliação da aprendizagem 
nos cursos de educação corporativa -

Escala [0 ; 10]
7,555 7,644 7,547 7,647

Nota_Escala 7,5548 7,6436 7,5469 7,6466
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No teste de Shapiro-Wilk, na tabela 7, observa-se a não normalidade dessas 4 

distribuições de notas.Tomando-se as variáveis sexo, idade, escolaridade, especialização, 

instituição, atuação principal da instituição e se exerceu chefia ou assessoria, como variáveis 

independentes e, respectivamente, a nota da escala nos fatores 1, 2 e 3 como variáveis 

dependentes, e realizando a análise de variância com o modelo linear geral, verificou-se a não 

existência de diferença significativa entre as categorias dessas variáveis, também indicando a 

homogeneidade dessa amostra. 

5.4 A realização da avaliação da aprendizagem e a opinião dos treinandos sobre 

os cursos 

Os dois pontos descritos neste tópico referem-se a indicação dos treinandos sobre a 

avaliação da aprendizagem utilizada e a opinião sobre os cursos que estavam realizando, 

respondidas nas questões 21 e 22, respectivamente, do questionário.É importante mencionar 

que para facilitar a análise das opiniões emitidas pelos treinandos na questão 22, os 

questionários foram numerados de 1 a 210, e será utilizado o nome TREINANDO, em 

maiúsculo, acompanhado do número do questionário respondido para fazer referência ao 

treinando que respondeu a questão. 

 As análises dos dados da questão 21 demonstram que a avaliação de reação, segundo o 

que se pode perceber no referencial teórico para a prática avaliativa na EC, segundo 

Kirpatrick (1994), é citada como prática avaliativa, tendo uma frequência de respostas em 10 

questionários. Em relação ao seminário, como instrumento de avaliação da aprendizagem, os 

treinandos indicaram em suas respostas e esteve presente em 46 questionários. Os relatórios, 

outro mecanismo de avaliar a aprendizagem, foram mencionados pelos treinandos como 

resposta em 37 questionários. Já a prova, outro instrumento de avaliação da aprendizagem, 

esteve presente como resposta em 25 questionários. O estudo de caso, outra técnica de 

avaliação da aprendizagem, foi mencionado por 25 treinandos. Os portfólios, também como 

outro instrumento de avaliação da aprendizagem, ocorrendo como resposta em 7 

questionários. Outros 60treinandos responderam que ainda não havia ocorrido a avaliação da 
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aprendizagem, isso não significa que já não estivesse ocorrendo, pois os treinandos poderiam 

interpretar a avaliação da aprendizagem presos a técnicas convencionais e que o momento de 

avaliação ocorre em um momento determinado e previamente agendado. 

 As respostas emitidas demonstram que as organizações utilizam-se de alguns 

instrumentos de avaliação da aprendizagem que incentivem o trabalho em grupo e a reflexão. 

Em relação a contribuição dos cursos dos programas de Educação Corporativa 

respondidos pelos treinandos na questão 22, pode-se verificar que 111 treinandos expressaram 

sua opinião respondendo a questão proposta, e revelou as seguintes temáticas: i) 

Favorecimento da aprendizagem; ii) Colaboração nas práticas cotidianas; iii) Troca de 

experiências; iv) Não contribui na atuação profissional; como se pode observar na tabela 

abaixo: 

Tabela 8 - Frequência das respostas sobre a contribuição dos cursos dos programas de EC.

TEMÁTICAS FREQUENCIA DAS RESPOSTAS 
Favorecimento da aprendizagem 53 

Colaboração nas práticas cotidianas 29 
Troca de experiências 27 

Não contribui na atuação profissional 2 
TOTAL 111 

A título de exemplo das opiniões sobre os cursos dos programas de EC que revelou a 

temática favorecimento da aprendizagem, os TREINANDOS demonstram que esses cursos 

tendem a favorecer a aprendizagem, como se pode observar: 

“ Ter a oportunidade de entrar em contato com o conhecimento [...] só me 
trouxe boas experiências, sem dúvida poderei aplicar os conhecimentos 
adquiridos nas minhas atividades profissionais”.  TREINANDO 7 

“O curso trouxe a oportunidade de aprender e esclarecer dúvidas frequentes 
[...]”. TREINANDO 8 

“O curso foi muito proveitoso, serviu para atualizar meus conhecimentos na 
área”.  TREINANDO 10 

“Muito importante para a minha formação, notadamente por encontrar-me 
afastado[...], com revisão de conceitos [...] atualizados e de grande 
aplicação.”.  TREINANDO 17 



100 

“ Aprimorou meus conhecimentos, facilitando o entendimento dos 
conteúdos”.  TREINANDO 81 

“Foi muito proveitoso, pois adicionei muito mais conhecimento[...]”. 
TREINANDO 120 

“Esses cursos mostram a valorização dos colaboradores por sua instituição. 
Ajudam muitos colaboradores [...]. Me sinto valorizada e com desejo de ter 
mais conhecimento”. TREINANDO 134 

Já nas opiniões referentes a temática: colaboração nas práticas cotidianas, percebe-se 

que os TREINANDOS indicam que os temas dos cursos estão relacionados ao dia-a-dia, 

como se pode observar a seguir: 

Uma nova visão sobre as manifestações patológicas encontradas no dia-a-
dia. TREINANDOS 1 

De grande importância para o nosso dia a dia. Nos mostra novas práticas de 
conhecimento. Fazendo com que se aplique nas nossas atividades. 
TREINANDO 100 

É de suma importância que nós colaboradores tenhamos outras 
oportunidades como esta que tivemos neste curso. [...] é um incentivo de 
mudanças de hábitos que servirão de base para uma reflexão a respeito de 
nossas atitudes como vendedores compromissados em atender com 
excelência. TREINANDO 102 

Foi excelente ferramenta para o meu melhor desempenho nas atividades 
relacionadas as tarefas de minha função.  TREINANDO 108 

Experiência se mostrou positiva pois apresentou várias técnicas que podem 
ser utilizadas em meu ambiente de trabalho e melhorar minha visão a 
respeito de minha função e identidade funcional em minha empresa.  
TREINANDO125 

Os cursos realizados[...] são riquíssimos por se utilizar da teoria em conjunto 
com a prática. Muito satisfatório.  TREINANDO130 

Na opinião que gerou a temática: troca de experiências, percebe-se que os 

TREINANDOS indicam a troca de experiências com outros colegas da área de trabalho, como 

se pode observar: 

É muito boa a troca de experiência com os outros alunos, pois estes sempre 
estão expondo os casos das suas empresas gerando assim uma discussão 
bastante construtiva para todos. TREINANDOS 3 
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Foi interessante para aprimorar os conhecimentos além da troca de 
informações entre os participantes. TREINANDOS 26 

É uma oportunidade de conhecer a realidade vivenciadas pelos demais 
colegas. A troca de experiência”. TREINANDO 119 

E na última temática criada a partir da opinião dos treinandos, a de não colaboração 

dos cursos, percebe-se que o TREINANDO 104 expressa sua insatisfação, como se pode 

observar: 

Em pouco ou nada contribuiu para melhor performance profissional uma vez 
que a atividade que realizo é reprodutora e repetitiva. A abordagem do 
conteúdo é alienante, apática e cheias de ideologias que apenas ‘cobram’ do 
funcionário [...]. TREINANDO 104. 

Os discursos mencionados anteriormente serviram de apoio na criação das categorias 

descritas anteriormente, também pode-se observar a relação com a proposta de trabalho a ser 

desenvolvido pela Educação Corporativa. 

5.5 O Projeto Político Pedagógico e a Avaliação 

  

O estudo exploratório sobre a existência do PPP demonstrou que dentre as instituições 

pesquisadas, apenas uma tinha um referencial de avaliação da aprendizagem construído a 

partir do PPP. É importante mencionar que os documentos referentes ao PPP da organização e 

as matrizes de referência utilizadas pelas demais organizações que não possuem o PPP não 

serão expostos por medida de privacidade das organizações pesquisadas. 

Porém, é possível perceber que na organização que possuía o PPP o capítulo de 

referência para a prática de avaliação apresenta os seguintes pontos:introdução, níveis de 

avaliação e considerações gerais; que serão descritos a seguir. 

No primeiro ponto, a introdução, enfatiza a necessidade do processo de avaliação estar 

em sintonia com o planejamento da ação educativa, em que as metas, objetivos e 
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competências esperadas dos treinandos devem estar bem descritas; além de servir como 

instrumento de apoio tanto para treinandos quanto para os demais envolvidos no processo.  

Já no segundo ponto, os dos níveis de avaliação, são adotados: a avaliação de reação, 

de aprendizagem e de resultados. No de reação, de forma geral, é descrito como instrumento 

para expressar as percepções e sentimentos sobre a atividade realizada. No de avaliação da 

aprendizagem são descritos outros subtópicos, mas que, de modo geral, descrevem a avaliação 

como a busca da meta de aprendizagem desejada e para isso disponibilizam de vários 

instrumentos, nas quais se valorize a interação e trocas entre os participantes, favorecendo a 

reflexão crítica, o desenvolvimento de competências, estratégias mentais e a criatividade. 

Além de ter como concepção de avaliação como processo inclusivo e que não se restrinja a 

um momento específico, mas seja realizada de forma contínua. Na avaliação de resultados, 

como já descrito no referencial teórico, está relacionada ao retorno que a organização terá 

com a realização dessas capacitações e envolve a definição de indicadores e outros fatores que 

transmitam precisão, confiabilidade e validade interna e externa dos resultados. 

Nas considerações gerais apresentada pelo PPP dessa organização, é enfatizada a 

importância da avaliação como meio de gerar consequências positivas para os agentes da 

aprendizagem, e que favoreça o desenvolvimento das competências desejadas pela 

organização. 

Nesse sentido, é possível perceber que os pontos descritos nesse PPP no que se refere 

à avaliação da aprendizagem estão condizentes com a literatura atual sobre a avaliação, que a 

observa como instrumento a favor da aprendizagem e que favoreça a reflexão. Deve ter como 

proposta uma avaliação de caráter formativo e desempenhe um papel de intermediação da 

aprendizagem, segundo Perrenoud (1999, p. 71), “A avaliação não é, em princípio, um objeto 

em si, mas um meio de verificar se os alunos adquiriram os conhecimentos visados”.  E que 

para ser formativa, deve ocorrer de forma contínua e não excludente, indicando pontos 

positivos e negativos no processo de aprendizagem. 
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5.6 Dificuldades encontradas  

Nesse ponto, serão descritas as dificuldades encontradas para a realização da pesquisa 

em relação ao acesso aos espaços de realização dos cursos nos programas de Educação 

Corporativa nas organizações que fizeram parte da pesquisa e o fato de outras organizações 

não terem participado. Assim, serão descritos a seguir os três pontos referentes: à aplicação do 

instrumento de coleta de dados, aos respondentes da pesquisa e a existência do Projeto 

Político Pedagógico nas organizações. 

5.6.1 Em relação à aplicação do instrumento 

A aplicação dos questionários nas organizações pesquisadas ocorreu conforme o 

planejado, pois o número de questionários aplicados atende aos requisitos da análise 

probabilística. A perspectiva, no início do planejamento, era de mais organizações 

participarem, mas em função da não realização de cursos nos programas de EC em outras 

organizações, no período de desenvolvimento da pesquisa, houve limitação às quatro 

organizações, o que não prejudicou o andamento da pesquisa. É importante mencionar que os 

horários e dias de aplicação dos questionários seguiam a disponibilidade das organizações 

pesquisadas. 

5.6.2 Em relação aos respondentes 

O fluxo de realização dos cursos nos programas de EC é grande, e depende de cada 

organização pesquisada. Apesar dos cursos em que foi aplicado o questionário ser presencial, 

em algumas organizações há presença de funcionários de outras sedes. Esse fato dificultou a 

permanência desses participantes para maiores esclarecimentos sobre a pesquisa. 
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5.6.3 Em relação a existência de um Projeto Político Pedagógico (PPP) 

O PPP, como já discutido no referencial teórico, é um instrumento de apoio e de 

referência na prática cotidiana dos trabalhos desenvolvidos; por isso foi um dos questões 

traçadas na pesquisa. Porém, percebe-se que esse é um material que está em fase de 

desenvolvimento por algumas organizações. Apesar desse fato, percebeu-se que as 

organizações possuem um material de apoio e referência na prática de avaliação na EC.
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6  CONCLUSÃO 

A proposta destas considerações conclusivas não está em trazer um conhecimento 

acabado, mas evidências de um estudo que trará contribuições e ampliará os conhecimentos e 

discussões na área.  

Serão apresentadas, a seguir, algumas considerações relacionadas aos quatro objetivos 

da pesquisa. Percebe-se que as questões elaboradas no questionário atendem aos objetivos da 

pesquisa, mostrando uma boa distribuição entre os respondentes. Constatou-se que os 

treinandos avaliam bem a realização dos cursos de formação continuada realizada pelos 

programas de EC das organizações em que trabalham ou estão associados. São práticas que 

favorecem a atuação profissional, melhorando a interação entre o grupo e o alcance dos 

objetivos estratégicos da organização. 

Nas práticas de avaliação da aprendizagem pode-se perceber que elas acontecem de 

forma contínua e que se utilizam de instrumentos diferenciados, verifica-se que há a utilização 

de provas, trabalhos, seminários, estudo de fenômenos da própria organização. Existe a 

compreensão de que não devem ser algo acabado e que não seja utilizada para a promoção do 

funcionário em sua função, e sim numa compreensão de avaliação que promova a interação e 

promoção do conhecimento gerado e trabalhado nos cursos de formação continuada proposto 

pelas organizações; ao utilizarem seminários, trabalhos, entre outros. Porém, percebe-se a 

ausência de uma proposta de avaliação da aprendizagem que seja discutida a partir da 

proposta dos treinandos, como a auto-avalição, evidencia uma avaliação da aprendizagem 

ainda centrada no professor-instrutor. 

A avaliação sobre os modelos de aprendizagem utilizados foram avaliados 

positivamente pelos treinandos, o que indica a existência de espaços democráticos de 

construção do saber. Favorecendo a discussão e a interação com os novos conhecimentos, 

aprofundando e discutindo com outros profissionais as experiências de trabalho. São 

trabalhados temas que tenham significado e significância na atuação profissional, além de 

promover a discussão entre os grupos, o que colabora na criação de ideias para a resolução de 
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problemas cotidianos e faz perceber, entre outros, os principais problemas enfrentados pelas 

áreas de atuação profissional. 

A existência de um referencial para as práticas de avaliação nos programas de EC é 

uma realidade vivenciada pelas organizações, mas apenas uma das organizações pesquisadas 

dispunha de uma Proposta Político Pedagógica(PPP) que oriente as ações de todos os 

envolvidos com o processo de avaliação, desde professores, coordenadores, gerentes, até os 

próprios treinandos. A construção dessa proposta de PPP indica para os envolvidos no 

processo de avaliação da aprendizagem que essa é apenas mais uma etapa no favorecimento 

da aprendizagem, e não um instrumento de punição, pressão ou relacionada as buscas de 

resultados pela organização. Não quero aqui fazer perceber que as demais organizações 

também não pensem dessa maneira, até porque nos materiais de referencial das práticas 

avaliativas é possível perceber algumas das questões mencionadas anteriormente, mas apenas 

destacar que a construção de um projeto político pedagógico que oriente as ações de todos os 

envolvidos com o processo de avaliação ainda é uma necessidade que permeia as atuações.  

A partir dessas constatações, a avaliação deve ter como proposta ser um instrumento a 

favor da aprendizagem do aluno, e não apenas como referencial para uma promoção ou 

aprovação em determinado curso. Para que isso ocorra, é importante que os profissionais 

envolvidos no processo de avaliação da aprendizagem criem instrumentos válidos e 

fidedignos ao que se propõem, pois um material mal elaborado pode transmitir informações 

inexatas ou que não transmitem o que ocorre na realidade. 

Nesse sentido, para que haja a elaboração de instrumentos de avaliação da 

aprendizagem que retratem e sirvam de apoio pedagógico na elaboração, reestruturação e 

manutenção dos cursos, é preciso que os profissionais que estão diretamente ligados à 

elaboração das avaliações estejam constantemente em formação para discussões dos 

referenciais na área e promovam debates constantes com os alunos sobre os processos de 

avaliação da aprendizagem adotados. Essa prática favorece a construção de um espaço 

democrático e de diálogo, onde a avaliação passa a ser uma ferramenta a favor da 

aprendizagem. 

Dentro desse cenário, é importante que os profissionais utilizem-se de avaliações 

diferenciadas e que atendam a necessidade de cada curso. É imprescindível na elaboração das 
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avaliações terem como referência a realidade do treinando e as dificuldades enfrentadas 

cotidianamente, bem como privilegiar os conhecimentos já adquiridos pelos dos treinandos. 

A partir de uma proposta de avaliação formativa, que não toma menos tempo que as 

intituladas como tradicionais, mas fornece informações, indica e procura explicar os 

fenômenos. É um tipo de avaliação que dá informações quanto as estratégias e atitudes dos 

alunos e assim, alimenta diretamente a ação pedagógica e favorece a aprendizagem reflexiva, 

além de incentivar o diálogo constante.(PERRENOUD, 1999). É uma forma de desfavorecer a 

visão clássica da avaliação, onde o saber é encarado de forma utilitarista, ou seja, estudar 

apenas para obter uma nota ou resultado. 

É nesse aspecto, como se observa em Perrenoud (1999, p. 103), que “É formativa toda 

avaliação que ajude o aluno a aprender e a se desenvolver, ou melhor, que participa da 

regulação das aprendizagens e do desenvolvimento [...]”. Essa frase reflete o que se pretende 

com a avaliação, o progresso sistemático do aluno/treinando em seus conhecimentos e 

experiências. Uma aprendizagem que seja significativa e que provoque a reflexão sobre os 

desafios e conquistas cotidianas e que o faça perceber o potencial em criar ideias e articular 

meios para solucionar problemas. 

É, antes de tudo, uma avaliação que ajude o aluno/treinando a perceber seus potenciais 

e que indique limitações ou restrições em determinada área, mas não uma incapacidade; pois 

um mecanismo que não se utilize de instrumentos para favorecer e instigar a aprendizagem 

não pode ser chamado de avaliação, no seu sentido mais pedagógico. 

Assim, é importante perceber os desafios presentes nessa área da avaliação e que 

indicam caminhos a serem percorridos em outras pesquisas. Por exemplo, observar os 

resultados alcançados a médio e longo prazo; a relação entre a prática avaliativa e prática 

cotidiana de trabalho. Portanto, a área avaliativa pode ser considerada como multidisciplinar, 

ou seja, deve estar presente e servir de apoio pedagógico em diversas práticas. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS TREINANDOS 

Universidade Federal do Ceará 
Faculdade de Educação 

Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira 

Este questionário faz parte de uma pesquisa de Mestrado da FACED/UFC 

       Esclarecemos que as informações aqui prestadas serão usadas unicamente com o fim de pesquisa, 
não havendo divulgação individual ou nominal 

       Solicito a V.Sa a gentileza de responder as questões abaixo sobre Educação Corporativa(EC), 

Grato pelo colaboração

I – Identificação

Q1- Sexo: 

Masculino      1     Feminino     2

Q2 - Idade(anos): ______(número) 

Q3 - Grau de instrução (Escolaridade) 

      Ensino médio completo ......     1 Ensino técnico completo ........      2

      Ensino superior incompleto .....  3 Ensino superior completo......     4Outro .... 5
Qual?____________ 

Q4 -  Especialização ? 

      Sim, concluído1     Sim, cursando      2      Qual?  ____________________   Não   3

Q5 - Mestrado em Educação?                                                         

      Sim, concluído.  1     Sim, cursando      2      Qual?  ____________________   Não    3

Q6 - Doutorado em Educação 

      Sim, concluído.   1     Sim, cursando      2      Qual?  ____________________   Não   3

Q7 - Área de conhecimento: 

Ciências agrárias     1     Ciências da natureza     2      Ciências humanas   3  Ciências da saúde    4

Q8 - Nome da instituição em que trabalha/razão social: ___________________________ 

Q9 - Atuação principal da instituição: 
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     Comércio     1   Indústria     2   Serviços  3   Governo     4    Qual? _____________ 

Q10 - Exerce cargo de chefia ou assessoria na organização cooperativa? 

     Sim     1     Não     2

Q11- Exerceu cargo de chefia ou assessoria na organização cooperativa? 

     Sim     1      Não     2

Q12- Exerceu cargo de chefia ou assessoria em outra organização cooperativa? 

     Sim      1    Não     2

II – Avaliação na Educação Corporativa(EC) 

Indique, por favor, o grau com que você concorda ou discorda das seguintes declarações acerca da Educação 

Corporativa nesta organização.

LEGENDA 1 :0 = Discordo desta declaração(D); 1 = Concordo parcialmente desta 

declaração(DP); 2 = Concordo com esta declaração (C).
O 1 2 

1. A Educação Corporativa privilegia modelos de aprendizagem que tenham significado; D CP C 

2. A Educação Corporativa privilegia modelos de aprendizagem que tenham significância na 

experiência vivenciada pelo educando; 
D CP C 

3. A Educação Corporativa eleva o nível educacional dos funcionários e/ou associados da 

organização; 
D CP C 

4. A Educação Corporativa atende as necessidades de conhecimento específico de cada 

função; 
D CP C 

5. A Educação Corporativa promove a produção de conhecimento na área de conhecimento 

trabalhada;  
D CP C 

6. A Educação Corporativa contribui para a assimilação dos assuntos trabalhados; D CP C 

7. A Educação Corporativa contribui para a difusão e a aplicação do conhecimento 

organizacional, por meio da atividade ativa e contínua; 
D CP C 

8. Os modelos de aprendizagem da Educação Corporativa utilizam-se das avaliações para 

rever atividades e modificar a maneira de atuar para maior aprimoramento da 

aprendizagem; 

D CP C 

9. Os modelos de aprendizagem utilizados da Educação Corporativa favorecem a D CP C 
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participação e discussão no grupo; 

10. O modelo de aprendizagemda Educação Corporativamotiva o grupo para a investigação de 

novos conhecimentos;  
D CP C 

11. Os recursos tecnológicos utilizados nas atividades de Educação Corporativa de maior 

importância são as tele-aulas e tele-cursos; 
D CP C 

12. Na Educação Corporativa a avaliação do ensino-aprendizagem é um conjunto de práticas 

educacionais planejadas; 
D CP C 

13. Na Educação Corporativa a avaliação do ensino-aprendizagem tem relação com o(s) 

objetivo(s) da disciplina e/ou curso; 
D CP C 

14. Na Educação Corporativa são utilizadas práticas avaliativas diversificadas; D CP C 

15. A Educação Corporativa atua na promoção do desenvolvimento dos funcionários para as 

necessidades da globalização dos mercados; 
D CP C 

16. A Educação Corporativa fundamenta-se no desenvolvimento estratégico de competências; D CP C 

17. A Educação Corporativa tem por objetivo principal evitar que o profissional se desatualize 

técnica, cultural e profissionalmente; 
D CP C 

18. As atividades da Educação Corporativa são estrategicamente orientadas para integrar o 

desenvolvimento das pessoas, como indivíduos, ao desempenho esperado delas como 

equipe; 

D CP C 

19. A Educação Corporativa contribui para refletir criticamente sobre a realidade 

organizacional, de construí-la e modificá-la continuamente; 
D CP C 

20. Os cursos em Educação Corporativa favorecem a experiência na área de trabalho  D CP C 

III –Avaliação do Ensino-Aprendizagem na Educação Corporativa(EC)  

21. O tipo de avaliação do ensino- aprendizagem usada: (Caso necessário, marcar mais de 

uma opção) 

a) O Seminário 

b) A Prova 

c) Os Relatórios 

d) Portfólios 

e) Estudos de Caso 

f) Se outros, quais? __________________________________________________ 
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22. Comente, por favor, sobre a experiência no curso que está realizando. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 


