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RESUMO 
 
 
JACOMETTE, Estela A. B. Inovação curricular em programa de pós-graduação 
lato sensu em gestão de negócios. Tese (doutorado). Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

Com o advento da globalização, a evolução das diferentes tecnologias, o aumento 

da competitividade e a busca da liderança pelas organizações, surgem também 

mudanças significativas no tipo, qualidade, quantidade, e natureza do trabalho das 

pessoas que nelas estão inseridas. Tal fenômeno demanda uma atuação mais 

globalizada das organizações, novas competências de seus profissionais e o 

gerenciamento da mão de obra de forma mais flexível. Esse cenário tem gerado 

impacto significativo nas instituições de ensino superior, principalmente nos 

programas de lato sensu considerados profissionalizantes. 

 

Esta pesquisa tem o objetivo de desenvolver um currículo inovador de forma 

compartilhada com professores, diretoria da instituição de ensino, coordenadora, 

orientadora técnica, alunos e executivos de mercado em um programa de pós-

graduação lato sensu em gestão de negócios, tendo a sustentabilidade em sua 

transversal, visando atender as demandas dessa nova sociedade. A partir dos 

princípios da pesquisa-ação aplicados a uma abordagem qualitativa, o estudo faz 

um levantamento teórico-reflexivo dos diferentes participantes do currículo inovador: 

contexto macroeconômico, competências profissionais demandadas aos 

profissionais da gestão, pós-graduação lato sensu, currículo integrado e formação 

de professores. Após a investigação desenvolvida acerca dos objetos inquiridos, a 

pesquisa apresenta elementos para responder aos problemas propostos. 

Concluímos que é possível desenvolver um currículo inovador, de forma 

compartilhada, desde que ele esteja fundamentado numa proposta pedagógica 

sólida e que a formação do corpo docente esteja adequada ao modelo proposto. 

 

Palavras-Chave: Inovação curricular, ensino superior, pós-graduação lato sensu, 

gestão de negócios, formação docente. 
 



 

ABSTRACT 
 

 

JACOMETTE, Estela A.B. Curricular innovation in post-graduation, on lato 
sensu courses, in business management. Tese (doutorado). Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

With the advent of globalization, the development of different technologies, the 

increase of competitiveness and the quest for leadership by the organizations, came 

to sight significant changes too in the type, quality, quantity, and nature of the job of 

people who are inserted in them. This phenomenon demands a performance more 

globalized from the organizations, new competences from their professionals and the 

management of labor in a way more flexible. This scenery has generated significant 

impact on institutions of higher education, especially in the lato sensu programs 

considered vocational 

 

This research aims to develop an innovative curriculum in a shared way with 

teachers, board of directors of teaching institution, coordinator, technical adviser, 

students and market executives in a lato sensu post-graduation course in business 

management, having the sustainability in its cross-sectional, aiming at to execute the 

demands of this new society. From the principles of action research used a 

qualitative approach, the study makes a theoretical-reflective survey of the different 

actors of the innovative curriculum: macroeconomic context, professional skills 

demanded to professional management, lato sensu post-graduation courses, 

integrated curriculum and teacher´s training. After research undertaken about the 

subjects inquired, the research shows elements to respond to the problems 

proposed. We conclude that s possible to develop an innovative curriculum, in a 

shared way, since it´s founded on a solid pedagogical approach and the training of 

teachers staff is adequate to the proposed model. 

 

 

Keywords: curricular innovation, higher education, post-graduate students, business 

management, teacher education. 
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INTRODUÇÃO 

Há doze anos atuando como professora em duas das maiores e 

conceituadas instituições de ensino do Brasil, nas quais capacito executivos 

para uma atuação mais consciente, integrada e ética no que tange aos 

processos de gestão mais humanizada, percebo a necessidade de olharmos 

com maior profundidade a questão curricular levando-se em consideração o 

aspecto que diz respeito ao desenvolvimento de currículos que venham a 

atender às demandas do novo contexto socioeconômico.  

Por que fazer esta observação? Estamos na segunda década do século 

XXI, e desde o século passado, mais precisamente na década de noventa, com 

o advento da globalização, na qual as fronteiras deixaram de existir, devido ao 

crescente e vertiginoso avanço tecnológico em todos os setores: saúde, 

comunicação, finanças, economia etc. Diante dos crescentes problemas da 

humanidade, gerados pela complexidade do referido contexto e, 

consequentemente, das organizações, urge, a nosso ver, o desenvolvimento 

junto aos programas de pós-graduação lato sensu uma nova forma de pensar 

os currículos, visando propor uma aprendizagem significativa, o atendimento 

das organizações que contratam este tipo de profissional, bem como a 

demanda realizada pelo público que a esses programas se dirigem, devem 

buscar uma adequação, adaptação e convivência harmoniosa frente às 

demandas de uma nova sociedade.  

Há questões que impactarão diretamente na atuação das instituições de 

ensino, em seu corpo de profissionais e nos currículos dos programas de pós-

graduação em suas diferentes áreas, os quais devem abandonar o modelo 

atual, disciplinar, instrucionista e migrar para um modelo em que se possa 

considerar as necessidades das pessoas, das organizações e da sociedade, 

permitindo assim àqueles que os procuram possam desenvolver as 

competências demandadas pelo mercado, em que as experiências e 

aprendizados dos participantes ao longo de sua trajetória de vida sejam 

devidamente  aproveitados.  
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As afirmações acima puseram-nos imediatamente frente a uma 

preocupação com a questão referente à inovação. Inovação que pode admitir 

inúmeros significados. E foi exatamente tal constatação que nos levou a uma 

questão denominada disrupção, que segundo Christensen (2012), deve ser 

entendida como um conjunto de teorias que descreve como as pessoas 

interagem e reagem, as origens dos comportamentos e como as culturas 

organizacionais se formam e influenciam as decisões – que pode nos mostrar 

por que as instituições de ensino têm lutado tanto para se modernizarem.  

Iniciei minha carreira profissional aos dezessete anos, trabalhando em 

uma instituição de ensino que adotava a metodologia montessoriana, na qual 

as crianças aprendiam através do fazer, e esse fazer acontecia de modo 

sistemático, resultando num aprendizado sem lacunas, sem mimetismos e de 

forma integrada, propiciando, de fato, o processo de aprendizagem, e não a 

questionável memorização. Devido a tal experiência, perguntei a mim mesma: 

por que não fazermos isso acontecer em um programa de pós-graduação? 

Iniciei, de forma solitária, a preparação de minhas aulas, tendo como base as 

minhas experiências anteriores: dez anos a atuar como profissional na área de 

educação e vinte anos a atuar como executiva na área corporativa. Desenvolvi 

novas propostas didático-pedagógicas em salas de aula, fazendo com que as 

experiências proporcionadas aos alunos fossem realmente gratificantes, 

motivando-os constantemente, para que eles se sentissem protagonistas de 

seus próprios aprendizados. Tal experiência profundamente significativa em 

minha vida levou-me a procurar o Programa de doutorado em Educação com 

ênfase na questão referente ao Currículo. 

Procuramos trabalhar neste projeto de pesquisa, tendo como alvo 

essencial em nossos critérios, a busca para entender e organizar todas as 

variáveis existentes numa instituição de ensino que nos permita desenvolver 

um currículo inovador, visando atender aos novos arranjos sociais, ou seja, 

entender a configuração do mundo real, em se tratando de negócios e, acima 

de tudo, trazê-lo o mais próximo possível da sala de aula, valendo-se da 

instituição de ensino como campo de aprendizado, embora possa se tratar de 
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uma realidade mais controlada, para entender como os conceitos se inter-

relacionam e chegam a configurar  a realidade organizacional.  

Administrar a inovação nesses programas de pós-graduação tem sido a 

minha tarefa desde que deixei a carreira executiva e iniciei minha atuação 

como professora desses programas. 

Em 2011, tive a grata satisfação de ser convidada pela gestora dos 

programas de pós-graduação de uma das instituições em que atuo, para 

coordenar o setor acadêmico de um Programa de Especialização em Gestão 

de Negócios, despertando em mim um enorme desafio e excelente 

oportunidade de aprender e compartilhar o meu aprendizado e de iniciar, com 

os professores atuantes no programa, uma nova etapa de desafios a serem 

entendidos e solucionados. Naquele contexto, deparei-me com inúmeras 

questões, tais como: por que é tão difícil fazer mudanças no ensino? Se existe 

tanto esforço por parte das instituições, o que leva os alunos a se 

desinteressarem pelo que está sendo ensinado? Será que o método com que 

os professores trabalham em sala de aula tem atendido as motivações dos 

alunos? Será que os conteúdos estão adequados aos novos contextos? Por 

que os alunos, apresentam, em sua incontestável maioria, desempenhos 

insatisfatórios?  

1 Necessidade de inovação 

Na sociedade contemporânea, Gadotti (2000) afirma que no final do 

Século XX a ideia de educação para todos tomou novos rumos, com o advento 

da globalização. Até esse período a educação pautava-se no princípio da 

justiça social, a partir da globalização direcionou o foco para o atendimento de 

parâmetros curriculares comuns, gerados pelas características da nova 

sociedade. Castells (1999, p.119) argumenta que um dos principais fatores da 

nova sociedade é a informação global e em rede. 

A forma como a sociedade operacionaliza suas ações está baseada em 

inovações tecnológicas, na horinzontalização dos processos produtivos, na 

adoção de novos vínculos que permeiam as relações de trabalho, na 
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necessidade de conciliar gestão global atuação local, e a formação de 

parcerias organizacionais. (PUCIK, THICHY & BARNETT, 1992; 

STOREY,1995; BAUMAN, 1998). 

Todas essas modificações na forma de reger as relações de trabalho, 

competências exigidas, demandam uma adequação em nível educacional e, 

portanto, criativo nas carreiras. (BAUMAN, 1998; SENNET, 2006). 

A questão educacional nesse contexto parece não atender às demandas 

do mercado, deixando a desejar no que tange à formação de bases 

conceituais, culturais, técnicas, analíticas, experienciais, afetivas e criativas. Se 

todos esses elementos estivessem sendo trabalhados de forma adequada, os 

seres humanos seriam capazes de exercer suas funções como agentes 

transformadores da sociedade e da força de trabalho qualificada, inseridos, de 

forma digna, na sociedade. Através da educação, seriam capazes de 

responder às diferentes demandas nos seguintes aspectos: tecnológicos e 

produtivos, reduzindo assim as questões referentes às desigualdades sociais. 

Em seus estudos, Antunes (2008) argumenta que existe um aumento 

considerável de taxa de desemprego nos países de economia mais avançada 

atribuída ao crescimento dos processos de automação, robotização e da 

microeletrônica.  

Segundo Gadotti (2000), apesar da sociedade, estar na sociedade do 

conhecimento existe uma grande parte da população excluída da mesma.  

Com o advento das diferentes tecnologias, surgem então mudanças 

significativas no tipo, qualidade, quantidade, e natureza do trabalho. Tais 

mudanças demandam atuações mais globalizadas das organizações, e os 

gerenciamentos da mão de obra precisam adequar-se a padrões de eficiências 

de modos mais flexíveis. 

Considerando-se todas essas alterações demandadas pelo mercado, os 

indivíduos necessitam muito mais de elementos implícitos para exercícios de 

suas funções do que necessariamente a qualificação técnica propiciada pela 

educação formal. Sendo assim, as instituições de ensino deverão trabalhar na 
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inovação de seus currículos, preparando seus professores para atuarem nos 

contextos dos novos currículos, os quais devem ser aptos para o 

desenvolvimento de novas capacidades informacionais e inter-relacionais, a 

autonomia, a atuar de forma crítica, complementando o que Schön (1997) 

denominou de perfil reflexivo dos profissionais: o primeiro princípio desse perfil 

é o conhecimento na ação; o segundo, a reflexão na ação; e o terceiro, a 

reflexão sobre reflexão na ação.  

O que de fato esses princípios significam em termos de aprendizagem: o 

primeiro, conhecimento na ação, está diretamente ligado a um saber 

espontâneo, intuitivo, experiencial, pertinente a ação em si. O segundo, 

reflexão na ação diz respeito ao ato de pensar na ação que está sendo 

realizada reordenando-a, e o terceiro diz respeito ao ato de pensar numa ação 

já realizada, é uma forma de avaliar o que foi realizado. (SCHÖN, 1997)  

Considerando-se a sociedade e a educação vigente, parece-nos que 

elas apresentam um grande descompasso, o que há vinte anos não era 

constatável. Uma vez que a sociedade tem apresentado um ritmo cada vez 

mais acelerado em sua morfologia operacional, urge que, em primeiro plano, as 

pessoas busquem seu aprimoramento para manterem o seu nível de 

empregabilidade em um mercado altamente competitivo e, em segundo plano, 

que as instituições se reinventem para atenderem às demandas geradas pelo 

novo contexto em que estamos inseridos.  

Esses aspectos supracitados, sem sombra de dúvida, revelam uma 

grande oportunidade para que os cursos de pós-graduação lato sensu se 

organizem, se planejem e se reinventem, tendo em vista atenderem às 

demandas do desenvolvimento de novas competências, visando à criação de 

novos processos produtivos, e de gestão, na qual a formação propiciada pelos 

cursos de graduação, até o presente momento, tem se revelado inoperante 

diante das novas exigências do mercado. 
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2 Definição do problema 

A minha experiência profissional, enquanto educadora, tem identificado 

a ausência de currículos inovadores para que as competências demandadas 

pela sociedade contemporânea possam ser desenvolvidas em sua plenitude, 

bem como contextualizar a educação na sociedade atual combinando 

tecnologia e valores humanos nos programas de pós-graduação lato sensu em 

gestão de negócios. 

Torre & Zwirewicz (2009, p.20), enumeram algumas problemáticas e 

inquietudes vinculadas à sociedade e educação atuais, que se originaram na 

onda industrial. São elas:  

a) Elevada fragmentação de conhecimentos: a informação que é fornecida 

aos estudantes de curso superior fica guardada em caixas, que são as 

disciplinas, impedindo o intercambio e a inter-relação entre os saberes. 

b) Perda da visão de conjunto, devido à fragmentação do conhecimento em 

disciplinas autônomas, em especializações excessivas que deixam de 

fora os saberes que vão além das especificidades. Ou seja, não deixa 

espaço à religação, à sustentabilidade e nem a valores que transcendem 

o conhecimento. 

c) Academicismo dominante que deixam de fora a realidade da vida e os 

problemas sociais e humanos que deveriam ser os que iluminam os 

processos de construção do conhecimento. 

d) Clara petrificação sem desafios pelos conteúdos transmitidos de forma 

que a maior parte do conhecimento transmitido passa pelo crivo da 

academia subestimando qualquer saber não validado pela metodologia 

empírica. 

e) Ensinamentos descontextualizados da realidade e da vida, 

predominando o conhecimento teórico sobre a prática e as 

competências, sobretudo se nos atemos aos modelos de avaliação 

dominantes. 

f) Generalizada desmotivação por parte dos alunos que seguem os cursos, 

movidos muito mais pelos critérios de qualificação e certificação para 
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obter os créditos exigidos pela carreira, do que por motivação intrínseca, 

entusiasmo e desejo de aprender. 

g) Crescimento da violência na vida social, incluindo a violência de gênero, 

criminalidade, desemprego, insegurança cidadã, desprezo do tempo do 

cidadão, marginalização e desigualdade cada vez maiores. 

h) Meio ambiente, a contaminação, as mudanças climáticas a 

desertificação a falta de agua entre outras problemáticas.  

Analisando-se os pontos levantados pelos autores supracitados, temos 

constatado que as expectativas e demandas dos jovens, tanto em relação às 

instituições de ensino, quanto às organizações em que atuam ou que 

pretendem atuar, estão muito diferenciadas e mutantes que aquelas de dez 

anos atrás. Pesquisas têm demonstrado que 70% dos alunos dos ensinos 

médio e superior estão enfadados.  

Hargreaves (2003), comenta em diferentes momentos que o problema 

existente para o ensino na sociedade do conhecimento consiste no currículo, e 

ele argumenta que há espaço para melhorias, mas há uma questão 

fundamental: o fato de realizarmos uma aproximação entre o conhecimento e 

como despertarmos no aluno o interesse pelo aprendizado.  

Os desafios aqui apresentados, sendo somente alguns, requerem que o 

ensino esteja focado não apenas no conhecimento, mas também no aprender a 

aprender, na ampliação dos horizontes e no desenvolvimento dos professores. 

Essa visão implica a participação de todos os envolvidos no processo 

educacional, obviamente devido ao fato de todos eles estarem relacionados às 

tarefas curriculares. 

A iniciativa de se repensar o currículo neste projeto não vem de cima 

para baixo, mas, acima de tudo, pela participação ativa de todos os envolvidos 

no processo didático-pedagógico.  

Nosso propósito é trabalhar em um projeto de pesquisa que nos 

possibilite repensar o currículo desse tipo de programa, visando, com efeito, 

atender às novas demandas dos contextos nacional e internacional da 
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sociedade atual, bem como o de que todos os agentes do processo possam 

repensar o currículo como um todo: alunos, professores, administradores, 

diretores de instituições de ensino, fornecedores e empresários que contratam 

esses profissionais.  

O contexto atual nos induz a considerar algumas novas habilidades que 

os jovens devem absorver, aprimorar ou até mesmo substituir, tais como: 

coordenação de trabalho em equipe, gerenciamento da inovação, habilidade de 

negociação, integração das diversas áreas funcionais, antecipação de 

ameaças e oportunidades, visão estratégica, foco no resultado, 

desenvolvimento de pessoas, capacidade de correlação de fatos com 

repercussões para a empresa, capacidade de viabilizar / implementar ideias e 

tantas outras habilidades, as quais detalharemos em outro capitulo.  

Neste início de pesquisa, em que dispomos de uma experiência 

profissional e acadêmica de quarenta e três anos, constatamos que os alunos 

ingressam nesses programas para adquirirem conhecimentos, habilidades, 

competências, objetivando sempre a uma maior empregabilidade no mercado 

de trabalho, tendo em vista, portanto, a almejada ascensão profissional e 

pessoal. 

A capacidade de ser empregável em um mercado de trabalho altamente 

competitivo está diretamente associada à sobrevivência material, ao bem-estar 

e ao conforto de uma futura família a ser constituída, estando também 

associada à importância que esta preparação assume no processo formativo 

dos estudantes e, nesse sentido, induzindo-nos a pensar numa outra questão: 

assim sendo, tudo que esteja circunscrito fora dos limites da formação 

profissional deve ser considerado desnecessário? 

Os profissionais devem ser mais competentes, mas também devem 

construir uma sociedade mais justa e democrática, e para tal propósito, 

precisam ser cidadãos dotados de razoável senso ético, sustentável, Por isso, 

as instituições de ensino precisam, através de seus currículos, formar 

profissionais mais críticos, autônomos e socialmente responsáveis.  
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Cabe aqui outra reflexão: empresas e instituições de ensino têm 

objetivos distintos: a primeira destina-se a produzir; a segunda, a gerar 

conhecimento, a formar pessoas e a promover o desenvolvimento social e 

cultural. Nesse sentido, vale reforçar que os programas de PGLS – Programas 

de Pós-Graduação Lato Sensu – devem ser entendidos como um sistema de 

ensino e desenvolvimento científico e tecnológico a serviço do sistema 

socioeconômico, ou seja, a serviço da sociedade como um todo e do ser 

humano em sua totalidade. 

Em função das considerações anteriores, as instituições de ensino 

devem se conscientizar de que o desenvolvimento mecânico, linear e destinado 

exclusivamente para o crescimento econômico deve adotar uma abordagem 

mais complexa, ética e transdisciplinar, realçando, de um modo emergencial, o 

valor do ser humano como um ente integral. O desafio, portanto, será encontrar 

o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, social e biofísico. O conceito 

de desenvolvimento sustentável precisa tornar-se o centro regulador e 

aglutinador das atividades acadêmicas no âmbito da pesquisa, docência, 

prestação de serviços e atividades culturais. Em tal contexto, o 

desenvolvimento sustentável só será possível se for entendido de forma mais 

ampla, contemplando-se os aspectos material, espiritual e natural do homem, 

da ciência e da cultura. 

A UNESCO publicou um documento denominado “Making peace with 

the Earth” (Bergham books / Unesco Publishing, 2008). Tal documento conclui 

que, para que essa transformação seja possível, é necessária uma mudança 

de atitude por parte da população mundial. Estudiosos do tema referente à 

sustentabilidade argumentam que a crise de Sustentabilidade é institucional e 

comportamental, não econômica, e essa crise de comportamento dos cidadãos 

reforça e exacerba o problema da ação coletiva. Em segundo lugar, trata-se de 

uma crise nos princípios adotados pelos governos, tanto em nível macro das 

democracias liberais, quanto em nível corporativo.  

Segundo Goergen (2010), olhando para as instituições de ensino 

superior, a sustentabilidade deve orientar-se numa dupla dimensão de 

totalidade, na qual as atividades de investigação, docência, prestação de 
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serviços e atividades culturais devem formar um conjunto orgânico e integrado 

à totalidade do desenvolvimento econômico, social, ético, ecológico e cultural 

Afinal de contas, em que consiste, essencialmente a sustentabilidade?  

John Elkington (2011) formulou o conceito do Triple Bottom Line – o tripé 

da sustentabilidade – expressão consagrada atualmente e também conhecida 

como os “Três Ps” (people, planet and profit) ou, em português, “PPL” 

(pessoas, planeta e lucro). Segundo esse conceito, para ser sustentável uma 

organização ou negócio deve ser financeiramente viável, socialmente justo e 

ambientalmente responsável.  

Com a instituição do Triple Bottom Line, Elkington (2011) tentava criar 

uma linguagem que captasse a complexidade da agenda da sustentabilidade, 

uma vez que algumas organizações, como o Conselho Mundial de Negócios 

para o Desenvolvimento Sustentável – que representa várias empresas líderes 

do mundo – estavam dialogando a respeito de eficiência, em especial, de que 

forma poderiam lucrar economizando energia, protegendo o meio ambiente e 

diminuindo a poluição.  

Frente a estas novas dimensões, podemos pensar em conceber um 

novo currículo para a pós-graduação lato sensu em Gestão de Negócios como 

um ambiente de aprendizagem em que os alunos tenham condições de ampliar 

seus conhecimentos, confrontar-se com o pensamento crítico, repensar suas 

convicções no confronto, com o outro e com o diferente, tanto do ponto de vista 

cultural, étnico, religioso, quanto particularmente do ponto de vista da 

sustentabilidade. Isso nos revela que há a necessidade de possibilitar a 

ampliação dos ambientes de aprendizagem, nos quais os estudantes busquem 

e construam a sua formação, tanto em termos de conhecimento e habilidades 

profissionais, quanto em termos de formação ética e política. Ou seja: deve 

assumir a responsabilidade pela sua aprendizagem e seu desenvolvimento 

profissional, considerando as questões da sustentabilidade. 

Gomez (1997) argumenta que estamos numa revolução e que estas nos 

propiciam aos seres humanos agregar novas capacidades à nossa inteligência 
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e que estas modificam a forma como agimos na sociedade e convivemos com 

os demais seres humanos. Nessa revolução, podemos perceber uma nova 

dinâmica referente à produção e socialização do conhecimento, valorização da 

aprendizagem e da autoaprendizagem, a aprendizagem ao longo da vida, que 

trouxeram também uma multiplicidade de recursos disponíveis que nos permite 

fortalecer e ampliar as formas como nos relacionamos, quer seja na família, no 

ambiente profissional, na sociedade, em âmbito nacional e internacional, quer 

seja em contextos reais ou virtuais. Em tal processo estão inseridas as 

instituições de ensino que também funcionam como um local de diálogo e 

interação com os demais agentes sociais. Nelas também aprendemos a viver 

em sociedade, sermos cidadãos através de situações presentes em nosso dia 

a dia. E é nesse contexto que surge a figura do professor profissional, o qual, 

em nosso entendimento, tem novas funções, novas características e novas 

competências para atuar nesse novo contexto. 

Nas experiências por nós vivenciadas, parece-nos que as instituições 

educacionais têm dificuldades para estabelecer um projeto educacional 

compatível com as demandas decorrentes do contexto atual, provocando assim 

uma crise entre o que vemos na escola, principalmente em salas de aula, e o 

que a sociedade e as organizações demandam. 

Sentimos que a escola está em crise porque percebemos que ela 

está cada vez mais desencaixada da sociedade. Como me referi 

antes, a educação escolarizada funcionou como uma imensa 

maquinaria encarregada de fabricar o sujeito moderno. Foi 

principalmente pela via escolar que a espacialidade e temporalidade 

modernas estabeleceram e se tornaram hegemônicas, de modo que 

elas funcionaram como uma das condições de possibilidade – e 

talvez a mais importante delas – da ascensão da burguesia e da 

lógica capitalista – primeiro no ocidente e depois na maior parte do 

mundo. Mas o mundo mudou e continua mudando, rapidamente, sem 

que a escola esteja acompanhando tais mudanças. Com isso, não 

estou sugerindo que ela deveria ter mudado junto; estou apenas 

reconhecendo um descompasso que acabamos sentindo como uma 

crise. (VEIGA-NETO, in A escola tem futuro? 2003, p.110) 
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Hargreaves (2003, p.45) também argumenta que, para a alteração 

dessa situação, haveremos de construir um novo profissionalismo pelos 

docentes, cujos componentes principais estão aqui elencados: 

• Promover uma aprendizagem cognitiva aprofundada. 

• Aprender a ensinar de forma diferente daquela em que fomos 

ensinados. 

• Empenhar-se numa aprendizagem profissional contínua. 

• Trabalhar e aprender com e através de equipes. 

• Tratar os alunos como parceiros de aprendizagem. 

• Desenvolver a inteligência coletiva e tê-la como base. 

• Estimular a confiança nos processos.  

As capacidades acima demonstradas e demandadas pelo novo contexto 

nos leva a formulação do problema dessa pesquisa: 

• Como realizar a formação do profissional em Gestão de Negócios no 

atual contexto através de um Programa de Pós Graduação Lato Sensu? 

 

3 Objetivos 

3.1 Objetivo geral 

• Desenvolver proposta curricular inovadora para a formação de 

executivos na contemporaneidade. 

3.2 Objetivos específicos 

• Identificar os desafios impostos pelo cenário macroeconômico às 

instituições de ensino e aos profissionais que atuam na gestão de 

negócios. 

• Identificar qual a aderência das demandas geradas pelo novo 

contexto frente ao currículo do programa em estudo. 

• Analisar a legislação que regulamenta o funcionamento dos 

programas lato sensu e verificar o alinhamento da legislação às 

demandas do mercado. 
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• Identificar nova forma de conceber um currículo que atenda às novas 

demandas dos diferentes stakeholders, levando-se em consideração 

as características do segmento educacional. 

• Sugerir um novo currículo para o programa de pós-graduação em 

estudo. 

4 Delimitação do problema 

Conforme a nossa abordagem preliminar, vivemos numa sociedade que 

demanda competências diferenciadas das pessoas para gerarem resultados 

em uma sociedade dinâmica, complexa, ágil e flexível. Entretanto, as 

instituições de ensino ainda continuam com seus currículos organizados por 

disciplinas que nem sempre são compatíveis com as demandas do mercado no 

quesito referente ao conhecimento e desenvolvimento de capacidades.  

Este cenário tem levado as organizações, os professores, profissionais e 

executivos que demandam esses serviços da instituição de ensino, a 

questionarem a efetividade do currículo ofertado e o aprendizado adquirido 

pelos estudantes, visando devolver à sociedade cidadãos mais empregáveis, 

conscientes de suas liberdades e responsabilidades, e não simplesmente 

reprodutores de informações. Para tal propósito, é de vital importância, 

portanto, agregar o conhecimento à prática, ou seja, é preciso incentivar 

estratégias que viabilizem o desenvolvimento de competências.  

Em nossa pesquisa, pautada em dados que nos pareceram dignos de 

observações confiáveis, procuramos pensar mais especificamente quais 

conhecimentos, organizados de que modo e trabalhados com quais tipos de 

conteúdo, estratégias e técnicas serão fatores determinantes no processo de 

aprendizagem para a elaboração desse novo currículo. Sendo assim, para que 

o nosso objetivo possa ser atingido, alguns aspectos importantes precisam ser 

devidamente elucidados.  
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5 Relevância do estudo 

Cada vez que penso na trajetória trilhada ao longo de minha vida 

profissional, tanto em nível executivo, quanto em nível acadêmico, acredito que 

este estudo deva propiciar alguma relevância nos seguintes aspectos: 

Gerar maior entendimento sobre a questão da educação superior, 

incluindo o curso de pós-graduação lato sensu em Gestão de Negócios no 

Brasil contemporâneo. 

Conhecer e ampliar possibilidades para melhorar a qualidade do ensino 

na chamada pós-graduação lato sensu em Gestão de Negócios (educação 

continuada), frente aos novos desafios da sociedade capitalista. 

Sinalizar possibilidades de desenvolvimento de um currículo inovador, 

atendendo às expectativas tanto daqueles aos quais eles se dirigem, quanto às 

demandas dos contextos daqueles que os cercam. 

Agregar adeptos do tema associado ao desenvolvimento contínuo da 

inovação curricular do referido programa e de outros que se adequem a esse 

propósito. 

5.1 Relevância científica 

Percepcionar a história e elaborar um currículo é uma tarefa 

relativamente nova para as instituições de ensino superior, tendo como 

parâmetros essenciais os estudos científicos, novas tecnologias, novas 

metodologias e uma nova cultura a respeito da construção ou revisão desses 

tais parâmetros. 

O desenvolvimento de currículos inovadores é inquestionável diante das 

novas demandas do macro contexto e dos agentes nele atuantes. Fato este 

que, para desenvolvermos o processo de inovação no que tange à questão 

curricular, é necessário, pois, atentarmos para o que se diz acerca do currículo.  

O currículo considera a concretização das funções da escola num 

momento histórico e social determinado para um nível ou modalidade de 



 28 

educação para a qual a mesma se propôs. Nesse sentido, o currículo de um 

programa de especialização é diferente de um currículo de ensino obrigatório, 

porquanto ele se traduz em conteúdo, formas e esquemas de racionalização 

diferentes, posto que seja diferente a sua função. No caso da especialização 

em gestão de negócios, é preciso pensar a função social do programa, a 

realidade social e pedagógica criada para o tal programa, de modo que, 

segundo Heubner (in SACRISTAN, 2000, p.15), o currículo proposto para o 

mesmo seja uma forma de ter acesso ao conhecimento de forma dinâmica, 

através de condições que realizem e se convertam numa maneira especifica de 

entrar em contato com a cultura da sustentabilidade embutida na estratégia da 

gestão de negócios.  

A afirmação acima está alicerçada na premissa de que os programas de 

especialização se propõem a formar profissionais especialistas em uma 

determinada área do conhecimento e podem ter caráter regular, permanente ou 

eventual, oferecendo certificado de conclusão de curso que provê legitimidade 

naquela área de conhecimento. 

O currículo a ser desenvolvido, visando ao propósito supracitado, 

relaciona a conexão entre determinados princípios e uma realização dos 

mesmos, de forma que ocorra a comprovação na expressão do valor proposto 

na pratica. Tal prática estabelece um diálogo entre os diferentes agentes 

sociais, elementos técnicos, alunos que reagem a esse diálogo, professores 

que modelam a proposta e os demais agentes do processo de construção. 

Desenvolver este tipo de currículo, no âmbito prático, pressupõe ordenar 

e encadear funções, formas de realização do processo, expressões na prática 

e, sobretudo, ter a capacidade de inovar. E através desse processo de 

inovação pressupor que temos os agentes do processo envolvidos na 

construção, o que não é comum num processo de elaboração ou reconstrução 

curricular.  

Esta proposta de valor, no contexto social em que nos encontramos, 

está sendo entregue de modo parcial, pois ainda falhamos na inserção dos 

conteúdos sobre Sustentabilidade nas diferentes disciplinas que compõem o 
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currículo, assim como também deixamos a desejar na utilização de 

metodologias ativas, técnicas e práticas para facilitar o processo de 

aprendizagem dos alunos. 

Como o currículo desempenha missões distintas, em níveis 

educacionais diferenciados, ele acaba gerando maior dificuldade para obtenção 

de uma teorização ordenada em seu próprio conteúdo. 

Sacristán (2000) afirma que o currículo deve ser tratado como uma 

realidade objetiva, ou seja, o relativismo e a provisionalidade histórica devem 

ser uma constante. Nesse sentido, podemos inferir que a ampliação da oferta 

de cursos de especialização em gestão de negócios aumenta nossa 

preocupação no que tange à questão curricular e sua inovação, pois ela parte 

da premissa da dinamicidade do ambiente, da capacidade das instituições em 

aportar este ambiente de forma adequada em seu currículo, operacionalizando-

o de maneira compatível com o contexto. Este fato demanda uma articulação 

de todos os agentes sociais nele envolvidos para que se possa tangibilizar a 

construção ou reconstrução curricular para deixar de prover uma educação 

meramente instrucionista e passar a prover uma aprendizagem essencialmente 

significativa e sustentável. 

5.2 Relevância Social 

Educar para a gestão sustentável tem sido, desde a década de 

sessenta, objeto de estudo por vários órgãos internacionais como UNCTAD 

(Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento), pelo 

PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente). Na década de 

setenta, outros eventos surgiram para dar continuidade ao assunto, tais como: 

PIEA (Programa Internacional de Educação Ambiental), UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para Educação Ambiental) que promove até 

os dias atuais inúmeros eventos internacionais para promover a educação 

sustentável e também pela aprovação da resolução 57/254 (UNITED 

NATIONS, 2002), pela qual a educação foi enfatizada como elemento 

indispensável para se atingir o desenvolvimento sustentável, decidindo 

proclamar o período de dez anos, a partir de 1º de janeiro de janeiro de 2005, 
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como a Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável: DNUEDS 2005-2014. 

Os fatos acima mencionados foram, e ainda são, considerados um 

grande desafio de paradigma para o estudioso russo KROPOTKIN (2011), que 

partiu da premissa de que somente a sociedade emancipada por meio da 

educação intelectual e moral poderia exercer um papel de transformar a 

sociedade.  

No Brasil, em meados do séc. XX, outros estudiosos têm ideias 

semelhantes às de Kropotkin, tais como, Anísio Teixeira, Fernando Azevedo e 

Manuel Bergströn Lourenço Filho, devido ao impulso e difusão dos 

pressupostos movimentos da Escola Nova (BASTOS & SOUZA, 2012)  

Atualmente, a questão referente à Sustentabilidade deixou de ser um 

razoável argumento de marketing para se tornar uma necessidade de 

incorporar-se às estratégias de negócios das nações e organizações 

contemporâneas. E este foi o motivo da escolha de um único programa para 

estudo, visando contribuir para a formação de gestores de negócios que 

tenham domínio do como incorporarem às estratégias das organizações em 

que atuam, ou em suas próprias organizações e / ou ainda em organizações 

públicas, estratégias mais humanas e que contemplem lucro com a 

manutenção dos recursos naturais, contribuindo desse modo para a promoção 

do bem estar social.  

Acreditamos ser interessante colocar os desafios interpostos pela 

UNESCO (2005), contidos no teor da Década da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável – DEDS, para demonstrarmos a importância do 

tema no que tange à preparação de futuros gestores de negócios: 

Integrar os valores inerentes ao desenvolvimento sustentável em todos 

os aspectos da aprendizagem, fomentando assim mudanças de 

comportamentos que permitam criar uma sociedade mais justa e sustentável 

para todos.  
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Estimular mudanças de atitudes e comportamentos em uma sociedade 

mundial, consoantes à necessidade de aprendermos a conviver de forma 

sustentável. 

Compatibilizar nossas capacidades intelectuais, morais e culturais 

perante as responsabilidades impostas para com o planeta Terra sendo visto e 

considerado como um todo. (UNESCO, 2005). 

5.3 Relevância Pessoal 

A preocupação em trabalhar com currículos inovadores remonta ao 

início de minha carreira profissional, em 1974, quando iniciei minhas atividades 

como docente de curso primário e trabalhávamos com um currículo que 

contemplava a aprendizagem significativa, através da adoção de um currículo 

considerado inovador para a época. Dez anos após, ingressando no ambiente 

empresarial e atuando na área de Desenvolvimento Organizacional, esta 

preocupação manifestou-se mais intensamente. Na medida em que nos 

propusemos a educar nossos profissionais para uma aprendizagem 

independente, contatávamos e contratávamos instituições de ensino ou 

consultorias para desenvolvermos programas de capacitação aos profissionais 

de diferentes níveis. Tais contratações evidenciaram que, tanto as instituições 

de ensino, quanto as consultorias, apenas trabalhavam na questão instrucional, 

nas quais os participantes dos referidos programas permaneciam 

simplesmente na condição de espectadores. 

Tal situação me estimulou, após trinta anos de experiência profissional, 

a voltar às minhas origens no campo da educação. Optei por deixar a carreira 

executiva e decidi fazer mestrado em administração e, depois, optei por fazer 

doutorado em educação, procurando me aprofundar na temática referente ao 

currículo, tendo em vista me capacitar para atuar de um modo mais 

profissional, desenvolvendo assim um projeto que parece tornar o processo de 

aprendizagem uma verdadeira realização para os diferentes agentes no 

processo educacional e, também, o propulsor para um sistema de 

aprendizagem mais significativo e independente, visando atender às demandas 

do contexto contemporâneo. 
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A minha dedicação de doze anos junto às instituições de ensino, após 

deixar a carreira executiva, e em cursos de pós-graduação lato sensu, devido 

às observações pessoais e frequentes solicitações dos clientes atendidos, 

visava aproximar os conteúdos das aprendizagens à prática dos profissionais, 

para que a educação continuada fizesse sentido e o aprender fosse um fator 

realizador e propiciasse significado e, consequentemente, melhoria de 

performance para o ambiente de trabalho e não simplesmente a obtenção de 

uma nova titulação. Esse fato demandou inúmeras pesquisas, horas de 

dedicação para construção conjunta com o cliente e os resultados foram se 

aproximando de nosso objetivo tão sonhado aprender de forma significativa. 

Nesse ínterim, atuando como docente de cursos de pós-graduação lato sensu 

em diferentes instituições de ensino, pude também constatar que os currículos 

se resumem a grades de conteúdo, elaboradas sem a participação de outros 

agentes que fazem parte do referido processo e, em sua maioria, sem a 

definição de estratégias compatíveis com a realidade e conhecimento daqueles 

estudantes que se dirigem às instituições de ensino.  

Em uma das instituições de ensino, na qual atuava como docente, e já 

cursando o doutorado em educação, iniciei voluntariamente um processo para 

pesquisar alternativas visando propiciar uma aprendizagem mais significativa 

aos alunos, na qual o grau de interesse, participação e capacidade de 

implementar os conceitos apreendidos em sala de aula, na condição de 

trabalho, pudessem ser totalmente relevantes. Vários fatos e relatos, nesse 

sentido, motivaram-me a desenvolver a minha pesquisa de doutorado na área 

de Inovação Curricular e, de um modo mais preciso, estudando o Programa de 

Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão de Negócios, tendo o enfoque da 

Sustentabilidade como um dado a ser agregado em sentido transversal. 

Baseando-nos em teorias sobre o Currículo, podemos afirmar que inovar 

demanda a articulação dos diferentes agentes sociais: alunos, professores, 

executivos, as próprias instituições de ensino e os agentes internos, com os 

quais interagimos, para que a elaboração e a execução de tal currículo possam 

ser viabilizadas.  
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Abraçar esta nova condição nos propiciou aprofundar nossas pesquisas 

em relação às demandas feitas pelos alunos do programa de pós-graduação 

lato sensu, à nossa própria autocritica referente à execução dos planos de 

trabalho dos professores que nele atuam, às demandas dos executivos que 

enviam seus profissionais para o programa, os quais se dispuseram a contribuir 

em nossa pesquisa, incentivando-nos a reconstruir o currículo vigente. 

Embora já tenhamos realizado muitas melhorias nos conteúdos dos 

currículos, elas ainda não podem ser integrantes de um modelo de inovação 

curricular.  

Este projeto de pesquisa tem enorme relevância pessoal, pois o novo 

currículo que propomos terá um significado inestimável, em primeiro plano, 

para o aluno que ingressar neste programa e conseguir se beneficiar de um 

processo de aprendizagem significativo, tanto para na dimensão pessoal, como 

também na profissional. Em segundo plano, tal projeto poderá também servir 

de inspiração para aqueles que possam vir a se interessar pelo tema em 

questão, encontrando nele índices de aprimoramentos sugeridos por nós até o 

final deste projeto. Em terceiro plano, que a instituição que nos propicia este 

nosso estudo possa realmente ser reconhecida nesse segmento de ensino 

como motriz inovadora e fonte de referência para as organizações que também 

pretendam ser diferenciadas em relação aos profissionais que contratam os 

egressos deste programa.  

6 Metodologia 

Se os temas, problemas e referenciais se diversificaram e se tornaram 

mais complexos nos anos 80, 90 e 2000, conforme abordados em itens 

anteriores, as abordagens metodológicas também acompanharam essas 

mudanças. Devido a essa complexidade, ganharam força os estudos 

"qualitativos", os quais abarcam conjunto heterogêneo de métodos, técnicas e 

análises, que vão desde os estudos antropológicos e etnográficos, estudos 

referentes a casos, até as pesquisas associadas a ações e outras várias 

formas de procurar entender a realidade atual.  
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Um estudo de pesquisa pressupõe um corte no binômio tempo / espaço 

associado ao fenômeno a ser estudado, o qual propiciará a definição de 

dimensão da pesquisa, a análise de interações entre as pessoas, o fenômeno 

em questão e o seu significado.  

Dentre as diferentes possibilidades de nos valermos das metodologias 

adotadas em investigações científicas, adotamos aquela que se aplica ao 

estudo de caso: o método baseado em uma pesquisa-ação com abordagem 

qualitativa. 

A pesquisa-ação vale-se de uma inquirição qualitativa adequada para 

analisar fenômenos complexos e surgiu da necessidade de superar a lacuna 

existente entre teoria e prática. Esse tipo de pesquisa compreende uma 

variável significativa de técnicas interpretativas que buscam descrever e 

desvendar um sistema complexo de significados. Uma de suas características 

é que, através dela, procuramos intervir na prática de modo inovador já no 

decorrer do próprio processo de pesquisa, e não apenas como possível 

consequência de uma recomendação na etapa final do projeto. 

Na pesquisa-ação, os dados são coletados e interpretados, e o que se 

fará com os mesmos é fundamental para o estabelecimento do vínculo entre o 

conhecimento e o fenômeno, a teoria e as informações e o contexto e a prática. 

A pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou medir os eventos 

estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados, 

porquanto parte de questões ou focos de interesses amplos, os quais vão se 

definindo à medida que o estudo se desenvolve, envolvendo a obtenção de 

dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato 

direto do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os 

fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da 

situação em estudo. 

A respeito da pesquisa-ação, digna de atenção nos parece ser o que um 

estudioso desse tema tem a ponderar: o fato da pesquisa-ação ser uma forma 

alternativa de pesquisa em relação à pesquisa tradicional clássica não significa 
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que ela não leve em consideração o rigor metodológico dos procedimentos 

realizados que, ainda que sejam mais flexíveis, devam atentar-se para os 

critérios estabelecidos. O rigor da pesquisa-ação repousa na coerência lógica 

empírica e na política das interpretações propostas nos diferentes momentos 

da ação (BARBIER, 2007, p. 60).  

Na pesquisa-ação, há de se observar o rigor técnico, a imparcialidade do 

pesquisador e o papel ativo dos participantes no aspecto processual da 

inquirição, objetivando-se, pois, a solução dos problemas por eles vivenciados. 

Nesse sentido, podemos destacar os seguintes aspectos na configuração 

essencial da pesquisa-ação adotada em nosso projeto. 

A pesquisa-ação não levanta e analisa dados para aferir uma hipótese. 

Acreditamos que o objetivo seja o de compreender a realidade existente no 

PGLS em Gestão de Negócios e todas as suas interfaces e, com isso, 

descobrir e elaborar probabilidades, conexões, novas aprendizagens sobre 

aspectos até então obscuros, e a partir de então, construir um novo 

conhecimento individual e coletivo sobre a problemática em questão. 

A pesquisa–ação nos conduz automaticamente a uma transformação em 

busca de melhores opções que, muitas vezes, nos induzirão a adotarmos 

intervenções práticas. 

Esse tipo de pesquisa, como diz Barbier (2007, p.70): “implica” o 

envolvimento profundo do pesquisador com os agentes do processo, pois 

demanda do mesmo a interação profunda para compreender o verdadeiro 

significado das verbalizações e ações no dia a dia de trabalho. Nesse projeto 

em especial, a pesquisa representa em seu processo, os papeis de orientadora 

técnica e coordenadora acadêmica. Barbier, ainda registra que a pesquisa-

ação é uma forma de pesquisa na qual existe uma ação deliberada de 

transformação da realidade, possuindo um duplo objetivo: transformar a 

realidade e produzir conhecimentos relativos a essas transformações. 

Antes de avançarmos na questão qualitativa da pesquisa, precisamos 

elucidar a questão do que qualificamos como estudo de caso. 
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Nisbett e Watt (1978, p.5) sugerem que o estudo de caso seja entendido 

como “uma investigação sistemática de uma instancia especifica.”. Aqui no 

caso entenda-se o programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão de 

Negócios, do Campus São Paulo. 

Segundo André (1984, p.49): “a coleta de dados inclui observações, 

entrevistas, fotografias, gravações, documentos, anotações de campo, 

negociações com os participantes do estudo”, no caso em questão, alunos, 

professores, diretora do programa, coordenação executiva, a pesquisadora e 

executivos de mercado.  

O estudo de caso apresenta sua característica principal: a ideografia; 

isto é, ele enfatiza a compreensão dos eventos particulares, revelando-se como 

um sistema delimitado. 

Alguns princípios gerais encontram-se diretamente associados ao 

estudo de caso, a saber: 

1. Buscar a descoberta, ou seja, procurar compreender o objeto a partir e 

em função dos dados do objeto. 

2. Enfatizar a interpretação, levando-se em consideração o contexto no 

qual ela se encontra. 

3. Procurar considerar os diferentes e, às vezes, conflitantes pontos de 

vista presentes em determinada situação social, ou seja, o pesquisador 

se propõe a responder às múltiplas e geralmente conflitantes 

perspectivas envolvidas em algum tipo de circunstância. 

4. Utilizar uma variedade de fontes de informações, valendo-se 

normalmente do uso da estratégia de triangulação, e para tal propósito, 

recorrer a uma variedade de dados coletados em diferentes momentos e 

ocorridos nas mais diversas situações. Pode recorrer ainda à 

triangulação de dois ou mais observadores, focados imparcialmente no 

mesmo objeto. 

5. Procurar descrever a experiência obtida ao longo do estudo, para que o 

leitor possa fazer suas generalizações naturalísticas.  
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6. Procurar retratar a realidade de forma completa e profunda, procurando 

revelar a multiplicidade de dimensões presentes em determinada 

situação, perscrutando-a minuciosamente, sem desconsiderar os 

detalhes que favorecem uma razoável apreensão do todo. 

7. Utilizar uma linguagem mais informal, coloquial, ilustrada por figuras de 

linguagem, citações, exemplos e descrições.  

O estudo de caso requer do pesquisador um período muito breve de 

tempo para negociação com os agentes do processo, pois precisa relatar os 

diferentes aspectos e divergências na concepção do fenômeno. O estudo de 

caso representa uma instância em ação e o faz através de uma linguagem 

simples, coloquial com figuras de estilo, exemplos, transmitindo suas 

experiências e apelando para o conhecimento pessoal, tácito, experiencial e 

experimental do leitor. 

Segundo André (1984), outro aspecto importante é a importância de se 

contextualizar as informações e situações retratadas. Esse fato se apoia no 

pressuposto de que a realidade é complexa e os fenômenos são 

historicamente determinados, daí a necessidade de considerar o máximo de 

variáveis possíveis. 

Exposta a forma como o projeto de nossa pesquisa será aqui 

considerado, desenvolveremos a feição de pesquisa qualitativa que mais se 

ajusta ao estudo de caso e ao projeto em si, que em nosso entender é a 

pesquisa-ação, porquanto possui grandes possibilidades de aplicação, 

contribuindo significativamente em diversos campos das ciências, sobretudo na 

ciência da educação. Após as considerações para entendimento do que vem a 

ser o estudo de caso, voltaremos a considerar a questão referente à pesquisa-

ação. 

Thiollent (2011, p.21) afirma que “a pesquisa-ação é um tipo de 

pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com uma resolução de um problema coletivo e 

no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do 

problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo”. Para o autor, 
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uma pesquisa só pode ser qualificada como pesquisa-ação quando houver 

realmente uma ação de caráter “não-trivial” por parte das pessoas envolvidas 

no problema observado, o que quer dizer uma ação problemática merecendo 

investigação para ser elaborada e conduzida. 

Quanto à característica da pesquisa-ação, destacamos a seguinte 

apreciação:  

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que 

é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou 

com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores 

e os participantes representativos da situação ou problema estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2008, 

p. 14).  

Thiollent (2008, p. 21) ainda afirma: “[...] pela pesquisa-ação é possível 

estudar dinamicamente os problemas, decisões, ações, negociações, conflitos 

e tomadas de consciência que ocorrem entre os agentes durante o processo de 

transformação da situação”.  

É impossível dissociar o caráter político da pesquisa-ação afirma que a 

pesquisa-ação é eminentemente pedagógica e política. Ela serve à educação 

do homem cidadão preocupado em organizar a existência coletiva de um local. 

Ela pertence, por excelência, à categoria da formação, ou seja, a um processo 

de criação de formas simbólicas interiorizadas, estimulado pelo sentido do 

desenvolvimento do potencial humano (BARBIER, 2007, p. 19).  

Ainda segundo o autor supracitado, a postura de “implicar-se” vem 

provocando mudanças significativas no cenário educacional, pois os atores 

desse processo estão mais atentos a todos e a todas as ocorrências, em 

termos do que puder estar associado à aprendizagem dos alunos, às ações 

dos próprios docentes e às suas reações provocadas nos alunos, as quais 

estão modificando o modo como eles vêm a si mesmos e aos outros, como 

também ao mundo que os abrange. 

Os estudiosos sobre o tema pesquisa-ação admitem que esse processo 

esteja fundamentado em ciclos. Sendo assim, constata-se que a pesquisa-ação 
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beneficia seus participantes por meio de processos de autoconhecimento e 

quando considera a educação, informa e auxilia nos processos de 

transformações.  

Segundo Elliot (1997, p.15): a pesquisa-ação permite superar as lacunas 

existentes entre a pesquisa educativa e a prática docente, ou seja, entre a 

teoria e a prática, e os resultados ampliam as capacidades de compreensão 

dos professores e suas práticas, por isso favorecem amplamente as mudanças.  

A pesquisa-ação não deve ser confundida com um processo solitário de 

auto avaliação; mas, sim, como uma prática reflexiva de ênfase social que 

investiga a si mesma e do processo de se investigar sobre si mesma. Elliot 

(1997, p.17) afirma que a pesquisa-ação é um processo que se modifica 

continuamente em espirais de reflexão e ação, nas quais cada espiral inclui: 

• Identificar e diagnosticar uma situação prática ou um problema prático 

que se quer melhorar ou resolver. 

• Formular estratégias de ação. 

• Desenvolver essas estratégias e avaliar suas eficiências. 

• Ampliar a compreensão da nova situação. 

A pesquisa-ação é uma pesquisa qualitativa adequada para pesquisar 

fenômenos complexos e surgiu da necessidade de superar a lacuna existente 

entre a teoria e a prática. Esse tipo de pesquisa compreende uma variável 

significativa de técnicas interpretativas que buscam descrever e desvendar um 

sistema complexo de significados. Uma das características desse tipo de 

pesquisa é que, através dela, procura-se intervir na prática de modo inovador já 

no decorrer do próprio processo de pesquisa, e não apenas como possível 

consequência de uma recomendação na etapa final do projeto. 

Na pesquisa-ação, os dados são coletados e interpretados, e o que se 

fará com os mesmos é fundamental para o estabelecimento do vínculo entre o 

conhecimento e o fenômeno, a teoria e as informações e o contexto e a prática. 

A pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou medir os eventos 

estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados, 
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porquanto ela parte de questões ou focos de interesses amplos, que vão se 

definindo à medida que o estudo se desenvolve, abrangendo a obtenção de 

dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato 

direto do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os 

fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da 

situação em estudo.  

O fato da pesquisa-ação ser uma forma alternativa de pesquisa em 

relação à pesquisa tradicional clássica não significa que ela não leva em 

consideração o rigor metodológico dos procedimentos realizados que, mesmo 

que sejam mais flexíveis, devem atentar-se para os critérios estabelecidos. O 

rigor da pesquisa-ação repousa na coerência lógica empírica e na política das 

interpretações propostas nos diferentes momentos da ação (BARBIER, 2007, 

p. 60).  

Como podemos observar, quando relatamos que estamos diante de um 

estudo de caso e utilizaremos a pesquisa-ação em nosso projeto, constatamos 

uma congruência gigantesca entre as duas situações, o que nos coloca numa 

posição favorável para que os itens citados por Barbier, no que tange à 

pesquisa-ação, desenvolvam-se e gerem possibilidades de interpretações 

riquíssimas e venham a contribuir para a construção de uma proposta curricular 

inovadora. Para a execução dessa pesquisa será necessário: 

• Identificar e analisar dados e documentos existentes, desde a formação 

da primeira turma desse programa. 

• Observar e registrar comportamentos, declarações verbais, avaliações 

dos alunos das diferentes turmas.  

• Desenvolver grupos específicos com alunos, professores, executivos e 

administradores da instituição de ensino.  

• Acessar e coletar dados de pesquisas desenvolvidas por instituições 

críveis. 

• Analisar e sintetizar dados, gerando assim possíveis caminhos ou 

propósitos para o objeto em estudo. 
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• Compartilhar resultados com os agentes envolvidos no processo, 

discutindo, analisando, construindo novas perspectivas, novos olhares e 

concepções; implantando, por conseguinte, sugestões, modificações ou 

validando os resultados. 

• Elaborar a proposição do novo currículo. 

• Programar a implementação.  

Durante o processo para sugerir uma proposta curricular inovadora, 

precisamos apresentar o papel do orientador técnico desse projeto, haja vista 

que ele é parte integrante do domínio processual. Colocamos abaixo suas 

atribuições: 

• Interface entre participantes, diretoria da instituição e questões 

acadêmicas. 

• Alinhamento das disciplinas e professores conforme ementa, visando 

manter uma visão sistêmica do processo de aprendizagem. 

• Disponibilização e capacitação dos professores no que tange às práticas 

e técnicas pedagógicas. 

• Melhoria contínua do programa através de estudos e pesquisas 

nacionais e internacionais. 

• Melhoria continua do programa, tendo como base as avaliações 

realizadas pelos alunos após cada disciplina. 

•  Bom contato com os alunos para dirimir dúvidas, sempre procurando 

coletar esclarecimentos que visem propiciar soluções para os problemas 

apresentados. 

Além dessas atribuições do orientador técnico, ele é o pesquisador 

principal desse projeto. Não podemos esquecer que, quando optamos por 

trabalhar com pesquisa-ação, devemos reconhecer uma de suas principais 

características: as ciclicidades do processo, ação, reflexão e ação, que vão 

sendo compartilhadas continuamente com os agentes do processo para que a 

aprendizagem sobre o mesmo seja efetiva. É nesse processo que precisamos 

adotar alguns cuidados, dentre os quais, podemos destacar o distanciamento 

necessário do pesquisador e, também, o distanciamento entre o pesquisador e 
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seu objeto de pesquisa, haja vista que os dados podem ser distorcidos e 

colocarem em risco os agentes do processo.  

Nesse processo existe a demanda de nos atentarmos para as questões 

éticas sobre como atuar em duas posições que podem, em algum momento do 

processo serem conflitantes: participante e pesquisador. Atuar como orientador 

técnico, interagindo com professores, coordenadores, alunos, executivo, ex-

alunos, pode facilitar minha interação e coleta de dados importantes para a 

realização do trabalho de pesquisa ao mesmo tempo em que interajo com os 

alunos visando considerar suas opiniões, críticas e sugestões, sobre as 

disciplinas, atuação dos professores, técnica adotada para aprender 

determinados temas, feedbacks recebidos dos professores. Por outro lado 

policio-me intensamente para não confundir os papeis e nem deixar minha 

subjetividade ou desejo de resolver uma determinada situação em função de 

ter conhecimentos obtidos através de outras fontes. 

Parece-me obvio que não podemos isolar todas as variáveis em uma 

pesquisa, isso porém fica mais claro e evidente de ser administrado quando 

temos uma nítida percepção dos objetivos propostos e, também, a ciência de 

que todos os princípios metodológicos da pesquisa-ação e dos cuidados que 

um estudo de caso demanda. 

7 Estrutura da tese  

A partir do entendimento das diversas variáveis existentes, veremos nos 

parágrafos que se seguem, o que acreditamos ser possível fazer - em conjunto 

- com a equipe de profissionais e executivos atuantes no programa 

No capítulo 1 procuraremos conhecer em profundidade a instituição de 

ensino em que o estudo de caso foi desenvolvido, e as características do 

referido programa: objetivos, proposta de valor, resultados almejados, estrutura 

do programa, metodologia adotada, sistema de avaliação e atividades extra 

curriculares. 
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No capítulo 2 ponderaremos acerca dos grandes desafios enfrentados 

pela globalização referentes à gestão de negócios sustentáveis, grandes 

normas, leis, resoluções normativas que regem e orientam os programas de 

pós-graduação lato sensu no Brasil e aos desafios impostos pelas mesmas às 

instituições de ensino.  

No capítulo 3 trataremos analisar e discutiremos impactos gerados pela 

globalização, como também procuraremos entender o novo perfil demandado 

no mercado de trabalho, afim de que os alunos participantes do programa 

possam exercer suas responsabilidades enquanto executivos. 

No capitulo 4 apresentaremos as diferentes visões sobre a questão 

referente ao currículo e suas transformações, e ainda sobre a base conceitual 

concernente à concepção de paradigma curricular e de paradigma curricular 

inovador, contemplando suas transformações ao longo do tempo. Tal análise 

visa auxiliar as instituições que atuam no segmento de pós-graduação lato 

sensu a compreenderem a importância desses conceitos para os sistemas de 

gestão acadêmicos possibilitando assim uma entrega de valor superior aos 

seus clientes e mercados.  

No capítulo 5 contextualizaremos a pós graduação no Brasil desde seu 

surgimento na década de sessenta os dias atuais, verificando também os 

dados existentes sobre a mesma, os quais por sinal estão desatualizados. 

No capítulo 6 trataremos de inquirir o currículo integrado, procurando 

discutir toda a pesquisa realizada ao longo do projeto de pesquisa para a 

elaboração de uma proposta curricular destinada a um curso de pós-graduação 

lato sensu para Gestores de Negócios, integrado a determinado paradigma 

curricular inovador, cenários, informações e competências de negócios 

demandadas para a contemporaneidade. 

No capítulo 7 trataremos do registro e entendimento junto ao grupo do 

que vem a ser um currículo integrado, suas implicações, tanto para o aluno 

quanto para o professor, a construção conjunta da forma de elaboração do 

mesmo, as premissas adotadas para a construção, e sua construção. 
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Descobrimos ainda com o grupo de trabalho que para o novo currículo ser 

viabilizado precisamos preparar os alunos e também os professores que o 

executarão. 

Concluindo, consideraremos as principais contribuições trazidas pelo 

desenvolvimento do nosso projeto de pesquisa, possibilitando dessa forma 

algumas reflexões sobre o possível impacto do tema na instituição de ensino 

em estudo, sugerindo futuras pesquisas e aprendizados obtidos. 
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CAPITULO I 

1 A INSTITUIÇÃO DE ENSINO, E O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
LATO SENSU OBJETO DESTE ESTUDO 

A instituição de ensino e o programa de pós graduação, objeto de nosso 

estudo é uma escola de negócios brasileira, tendo padrão e atuação 

internacionais de desenvolvimento e capacitação de executivos, empresários e 

gestores públicos. Tal instituição acredita que as soluções para o 

desenvolvimento organizacional podem ser encontradas no interior das 

organizações, a partir da conexão entre teoria e prática. Para tal propósito, 

pratica com e entre as organizações, o diálogo e a escuta comprometida, 

construindo com elas soluções educacionais integradas. 

Com sólida articulação internacional, a referida instituição oferece 

acesso a importantes centros produtores de tecnologia de gestão e a modernas 

correntes do pensamento empresarial.  

A instituição atua, há mais de três décadas e meia com programas 

exclusivos em gestão de negócios ou os exclusivos em Gestão Sustentável, 

Liderança, Finanças e outras áreas que pertencem ao mundo dos negócios. O 

programa de pós-graduação lato sensu em Gestão de Negócios em estudo, 

considerando o tema Sustentabilidade em sua transversal, foi pioneiro em seu 

segmento. A combinação desses dois aspectos foi inovadora, bem como a 

forma como se pensou em desenvolver o currículo por ele proposto, o que 

aconteceu no ano de 2010, com a formação da primeira turma. 

Quando passamos a analisar os programas oferecidos pelas diferentes 

instituições de ensino e notamos que eles eram dotados de currículos 

inovadores, percebemos também que os mesmos continham algumas 

disciplinas com nomes mais sofisticados e diferenciados e também adotavam o 

uso de equipamentos tecnológicos para serem considerados inovadores. Os 

propriamente ditos inovadores estão distantes da teoria existente, abrindo 

dessa forma uma possibilidade para que pudéssemos desenvolver um currículo 

inovador. Nessa instituição existe em suas premissas a questão da inovação, 
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conforme podemos visualizar a seguir em sua missão: Contribuir para o 

desenvolvimento sustentável da sociedade por meio da educação e 

capacitação de executivos, empresários e organizações. Sendo assim se a 

missão da instituição é educar e capacitar executivos, empresários e 

organizações, nada mais lógico e razoável do que executar essa missão, pois 

faz parte de nosso trabalho enquanto educadores e sobretudo de um programa 

que tenha a Sustentabilidade como pano de fundo ou seja: a educação e 

capacitação devem permear todo o currículo. 

Ao iniciar minha atuação como professora de uma das disciplinas, na 

primeira turma do referido programa, pude verificar que a questão da 

Sustentabilidade não estava inserida nas disciplinas, conforme sua proposta de 

valor. Eu mesma senti dificuldade de inseri-la em minha disciplina. Com efeito, 

estávamos falhando no que tange ao desenvolvimento de gestores de negócios 

mais conscientes das transformações necessárias às organizações e à 

sociedade, impedindo que eles finalizassem o programa dotado de novas 

capacidades, as quais os auxiliariam nas tomadas de decisões de modo mais 

consciente em relação aos fatos que estão ocorrendo no contexto social, 

político econômico e cultural a ser demonstrado em capitulo posterior.  

Esses fatos tornaram-se para mim enquanto educadora um desafio a ser 

abraçado e proposto à instituição tornar-se objeto de estudo para meu projeto 

de pesquisa do doutorado, ou seja um estudo de caso a ser realizado. 

Para desenvolver esse projeto solicitei autorização da direção da 

instituição de ensino em questão. Tal estudo de campo seria restrito ao 

Campus São Paulo envolvendo os diferentes agentes do processo 

educacional, a saber: diretora do programa, coordenadora executiva, 

executivos gestores de diferentes segmentos tais como: tecnologia da 

informação, alimentos e bebidas, inovação, atração e seleção de executivos e 

empresários, soluções em transporte e equipamentos para construção, 

concessionárias de rodovias, professores de diferentes áreas de atuação, 

alunos das diferentes turmas da 1ª à 6ª turma, selecionadora e orientadora 

técnica do programa. 
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Obtida a autorização para inquirir e reconstruir o currículo inovador 

fizemos uma pergunta: qual a relevância desse estudo para o ensino superior, 

especificamente para uma pós-graduação lato sensu? 

1.1 O programa em estudo 

O Programa de Especialização em Gestão de Negócios foi desenvolvido 

para o indivíduo, a partir da visão sistêmica das organizações, do mercado e 

das mudanças globais, tendo a temática da sustentabilidade como pano de 

fundo. 

A estrutura curricular desenvolvida para tal programa visa ampliar a 

base de conhecimento dos alunos nas áreas de Estratégia, Gestão de 

Pessoas, Marketing, Finanças, Projetos, Operações, Logística e Supply Chain 

Management, contribuindo para o seu aprimoramento profissional e sua 

preparação para novos desafios do mundo corporativo. 

Além do aporte científico aplicado em gestão, o programa objetiva 

instigar o aluno ao seu autoconhecimento, a fim de que possa estabelecer um 

processo de autodesenvolvimento contínuo. 

As atividades são realizadas por professores com sólida formação 

acadêmica e experiência prática, na liderança de importantes instituições e/ou 

com larga experiência profissional. 

Os temas relacionados à ética e sustentabilidade são abordados de 

modo transversal nas diversas disciplinas, permitindo ao aluno desenvolver 

uma postura profissional inovadora e estruturada em princípios 

contemporâneos da gestão de negócios. 

1.2 Participantes 

Profissionais diplomados há três anos ou mais em curso superior, que 

buscam desenvolvimento profissional, aspiram tornar-se mais competitivos 

para as novas demandas do mercado de trabalho e almejam assumir novos 

desafios em gestão. 
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1.3 Proposta de valor do programa 

O programa em questão tem a seguinte proposta de valor: 

• Abordagem transversal da Sustentabilidade em suas dimensões 

econômica, social, ambiental, ética e estética. 

• Conteúdos aplicados às áreas de conhecimento da gestão: estratégia, 

pessoas, projetos, finanças, marketing, operações e logística. 

• Estratégias de Ensino e Aprendizagem que reúnem teoria e prática para 

a educação de adultos e objetivam os resultados de aprendizagem pela 

mudança da prática profissional. 

• Fomentar as competências para o autodesenvolvimento contínuo. 

1.4 Resultados 

O Programa visa formar profissionais engajados com o seu 

autodesenvolvimento, atentos às mudanças globais e conscientes do potencial 

de oportunidades advindas da sustentabilidade no mundo dos negócios. Dessa 

forma contribuirá para: 

• •O desenvolvimento de competências essenciais para a alta 

performance na gestão. 

• •A ampliação da visão dos participantes para além das fronteiras de sua 

área de atuação. 

• •A elevação da capacidade de comunicação e argumentação em temas 

relacionados à gestão. 

• •A expansão do senso de autonomia e autenticidade em harmonia com 

os relacionamentos interpessoais. 

• •A percepção de oportunidades aprimorar a carreira profissional. 

1.5 Estrutura do Programa 

O Programa é composto por cinco módulos de aportes referentes ao 

conhecimento em gestão, intercalados por atividades vivenciais que totalizam 

432 horas/aula. 
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No Módulo 1 serão trabalhados os conteúdos que sustentem a proposta 

de valor da especialização que é a Sustentabilidade, permeando todos os 

conteúdos presentes nos demais módulos. 

No módulo 2 os participantes dedicar-se-ão a conhecer aspectos que 

ampliarão ou que promoverão o autoconhecimento dos mesmos, aspectos que 

impactam as condições do mercado de trabalho tendo em vista o 

estabelecimento de metas de desenvolvimento pessoal e profissional para o 

curto, o médio e o longo prazo. 

No Módulo 3 o foco está centrado no desenvolvimento da visão 

sistêmica das organizações, frente à nova complexidade mundial. 

No Módulo 4 serão desenvolvidos e discutidos conceitos da gestão de 

negócios e a adoção e utilização de ferramentas aplicadas ao dia a dia da 

gestão. 

No módulo 5 as atividades e discussões estarão voltadas às tendências 

mundiais relativas a impactos da diversidade nos resultados, gestão inovadora 

e governança corporativa. 

Ao longo de todo o programa a aprendizagem vivencial será a grande 

ancora a ser desenvolvida, valendo-se para tal propósito, de técnicas 

adequadas, pesquisas referentes a cada um dos temas contidos no programa, 

jogo empresarial, tendo como ponto central a Sustentabilidade. Além desses 

aspectos os participantes desenvolverão um projeto aplicativo tendo a 

Sustentabilidade como fio condutor dos temas selecionados pelos participantes 

e orientadores. 

1.6 Metodologia de ensino 

Educar adultos que já possuem experiência de vida e profissional não é 

uma tarefa simples. Equilibrar teoria e prática visando à aplicabilidade dos 

conceitos é uma das filosofias da instituição de ensino que nos propiciou o 

estudo de caso. É com essa proposta que a metodologia desenvolvida para o 

programa reúne momentos de aporte de conhecimento científico em gestão, 
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intercalados por atividades que levarão os participantes a experimentarem e 

vivenciarem situações reais do mundo corporativo, representados pela 

aprendizagem vivencial. 

Antes do início de determinada disciplina há uma atividade previa, 

disponibilizada dez dias antes do início da disciplina, desenvolvida pelo 

professor, visando proporcionar o contato com o conteúdo básico para 

acompanhamento das aulas, tendo o objetivo de nivelar o conhecimento 

essencial à participação de todos. Trata-se, nesse sentido, de uma atividade 

estratégica para potencializar o aproveitamento do aluno na referida disciplina.  

1.6.1 Atividades presenciais 

As atividades presenciais visam dar significado ao conteúdo abordado. 

Em cada aula será realizada uma atividade em sala com o objetivo de exercitar 

os temas abordados, possibilitando a aproximação teoria e pratica. 

1.6.2 Atividades pós-modulares 

Entenda-se aqui todas as atividades desenvolvidas pelo aluno após o 

termino da disciplina. Eis a seguir: 

• Verificação de Aprendizagem: momento de aprendizagem que permite 

ao participante um aprofundamento nos temas estudados. 

• Avaliação de Reação: avaliação dos professores e recursos instruções. 

• Auto avaliação: reflexão sobre seu aprendizado e contribuições para o 

ambiente de aula. 

1.6.3 Sistema de avaliação 

O sistema de avalição proposto para o programa, a nosso ver, já foi 

proposto com um avanço significativo no que tange à propiciação e valorização 

do processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem e valorização 

inicia-se já na atividade previa que os alunos desenvolvem mesmo antes do 

início da disciplina. Esta atividade é elaborada pelo professor e disponibilizada 

para desenvolvimento pelos alunos dez dias antes da primeira aula. O 

professor faz um resgate do conteúdo proposto para estudo prévio, na primeira 
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aula, tirando dúvidas, esclarecendo conceitos, e a cada momento possível ela 

é resgatada. 

Durante as aulas, atividades programadas são realizadas, tendo como 

objetivo a fixação dos conceitos e a sua mais adequada aplicação à realidade 

das organizações, ou seja, a teoria passa a ser aplicada de um modo preciso. 

Todas essas atividades são corrigidas pelo professor. Cabe aqui, porém, uma 

observação: como as aulas são realizadas em dias seguidos, nem sempre o 

professor tem condições de propiciar um feedback adequado aos alunos sobre 

o que eles desenvolveram em sala aula. Sendo assim, o professor faz um 

comentário após a apresentação do que os alunos fizeram. Admitimos que isso 

seja muito pouco quando pensamos em processo de aprendizagem, pois o 

aluno não aterá a oportunidade de refazer o trabalho, caso seja necessário, 

aprendendo assim de forma efetiva. Todas as atividades são pontuadas. 

Após as aulas regulares os alunos farão a verificação de aprendizagem 

formal. Essa verificação ao nosso ver, nem sempre é elaborada de modo 

razoável, pois muitas vezes, ela visa a repetição de conceitos e não às 

confirmações de aprendizagem, as quais deverão demonstrar a capacidade do 

aluno para solucionar determinado valendo-se, para tal finalidade, dos 

conceitos aprendidos e identificando os conceitos utilizados. Essa é uma fase 

da aprendizagem que ao nosso ver precisa urgentemente, ser repensada. 

A auto avaliação, sendo também uma forma de aprendizagem, ao nosso 

ver, é o processo mais crítico, pois devido ao fato de ser eletrônica e pela 

forma como é concebido, ele permite ao aluno somente avaliar-se com uma 

nota que varia de zero a cinco. No sistema de auto avaliação não há 

possibilidade de apresentar justificativas para as respectivas pontuações. A 

nota final do aluno é a somatória de tudo o que ele fez desde antes do início da 

disciplina até a nota da auto avaliação. Trata-se de uma evolução, obviamente, 

porém ainda é um processo que demanda um olhar mais crítico para utilizar a 

avaliação realmente como um processo de aprendizagem, pois o professor não 

tema mais contato com o aluno após a verificação de aprendizagem para 

ajudá-lo a aprender, ou seja, dar a ele o feedback necessário para finalizar o 

processo. 
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1.7 Atividades Extra Curriculares 

O programa conta ainda com as seguintes atividades que 

complementarão o aprendizado do aluno: 

a) Diálogo com o Mercado 

Momentos em que os alunos terão a oportunidade de interagir com 

executivos e empresários do mercado para debater as principais questões que 

envolvem os negócios sustentáveis. 

b) Projeto Aplicativo 

O projeto aplicativo é o trabalho de conclusão de curso, no qual o aluno 

deverá analisar e planejar, sob a ótica das áreas de conhecimento em gestão, 

as soluções estruturadas no painel de descobertas e aplicações. O projeto 

aplicativo será desenvolvido com o apoio de um professor orientador e 

apresentado para uma banca constituída por profissionais da instituição de 

ensino e pelo orientador, conforme metodologia de projeto adotada. 

c) Jogo Empresarial 

O Strategic Perspectives Business Simulation é um simulador 

computadorizado de gestão desenvolvido especialmente para o programa 

Especialização em Gestão de Negócios, através de uma parceria estratégica 

com duas instituições, sendo uma nacional e outra internacional. Trata-se de 

um simulador completo de gestão de negócios, com ênfase em decisões de 

marketing, projetos, pessoas e finanças. Ao longo de seis rodadas decisórias, 

os alunos são organizados em equipes concorrendo no mesmo mercado.  

A cada nova rodada, um novo desafio integra-se à tomada de decisões 

gerenciais. Plano de negócios, negociações com órgãos reguladores, 

investidores de riscos e com o sindicato. O simulador foi desenvolvido para 

estimular uma visão integrada de gestão de negócios, processos, projetos e 

pessoas, por meio de sucessivos ciclos de ação e reflexão.  

Trata-se de uma metodologia que combina sessões presenciais de 

aprendizagem com atividades individuais e coletivas a distância monitoradas 
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pelo professor. O simulador funciona em plataforma online, permitindo às 

equipes o acesso permanente às telas de decisão e aos relatórios gerenciais.  

1.8 Estrutura Curricular 

O programa mantém uma estrutura curricular disciplinar, muitas vezes 

sem diálogo entre os professores e ainda baseado no instrucionismo, ou seja, o 

conteúdo ainda prevalece ao método. Porém esse é tema de discussão e 

proposição para os próximos capítulos. O quadro demonstrativo abaixo, quadro 

1.1, representa a estrutura do início do programa em estudo. 

Quadro 1.1 - Grade Curricular 2010 
Disciplinas Carga horária 

Aula inaugural -- 
Líder de sí mesmo 15 
Visão Integrada da Gestão 15 
Planejamento Empresarial 15 
Gestão de Projetos 15 
Gestão da Performance 15 
Organização e Modelos de Gestão 15 
Mercados Globais 15 
Fundamentos de Supply Chain Management 15 
Plano de Negócios Avançado 15 
Inovação e Empreendedorismo 15 
Gestão de Mercados 15 
Reputação e Competitividade Corporativa 15 
Finanças Corporativas: gerando valor para o 
acionista 15 

Desempenho Financeiro 15 
Metodologia de Geração de Valor 15 
Processos de negócio 15 
Gestão do Conhecimento 15 
Governança Corporativa 15 
Equipes para Alta Performance 15 
Toxicidade nas relações interpessoais no trabalho 15 
Liderança Coaching 15 
Jogo empresarial 15 
Banca de Qualificação 5 
Banca Final 5 
Atividades EAD 20 
Total de Horas 360 

 
Fonte: Instituição em estudo (2010)  
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CAPITULO II 

2 TRANSFORMAÇÕES GLOBAIS E SEUS IMPACTOS 

2.1 Da sociedade industrial à sociedade do conhecimento: muda o 
processo educacional? 

Há mais de 25 séculos sabemos da importância do conhecimento. A 

novidade, no entanto, é a preocupação das organizações com o conhecimento, 

que se tornou tão importante, a ponto de desencadear investimentos 

consideráveis na ampliação dos mesmos para o desenvolvimento de seus 

empregados. Como explicar essa constante busca pelo conhecimento? 

Segundo estudiosos do tema, precisamos fazer um breve retrospecto 

sobre a evolução da sociedade: desde a sociedade agrária até a sociedade 

atual, denominada sociedade do conhecimento. 

O advento das máquinas e meios de transportes de alta eficiência e 

confiabilidade permitiu a geração e concentração de riquezas não mais 

baseadas na exploração da terra e dos recursos minerais, mas na produção de 

bens em grande escala. 

O processo de industrialização tornou algumas hegemônicas nações, as 

quais impuseram seus padrões, apesar de suas enormes extensões 

geográficas. 

A sociedade industrial durou somente 300 anos, mas provocou lucros e 

rupturas que podem ser considerados aceleradores do conhecimento. 

2.1.1 Características das diferentes sociedades 

A sociedade industrial, baseava-se nos instrumentos de produção, 

denominados meios de produção. Os recursos naturais deixaram de ser 

desafios: o cuidar da terra foi substituído pelo trabalhar em fabricas, em 

condições severas, insalubres e alienantes. A população saiu do campo e 

migrou para as cidades. Nessa sociedade, capital e tecnologia tornaram-se os 
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ativos mais valiosos, porquanto nela se esperava que a população fosse 

laboriosa, ou seja, a produção deveria ser em quantidade cada vez maior, não 

se voltava ao passado, haja vista que o foco deveria ser o presente, no lugar 

da colheita, de fato, surgiu o produto ou até mesmo o serviço. Na sociedade do 

conhecimento, porém, o desafio anterior a ela era o de cuidar da natureza e do 

labor. Posteriormente, trabalhar passou a ser o de criar conhecimento, gerar 

aptidão e aplicá-lo em situações práticas, relegando o passado, o presente e as 

tradições, na medida em que eles se mostravam incompatíveis com o processo 

de criação e inovação. 

Essa nova sociedade mostra-se preocupada com a sustentabilidade do 

planeta Terra, que atualmente tem configurado contextos de profunda crise, na 

qual a visão imediatista é combatida. O trabalho, em muitos casos, não é fixo 

ou de período integral e nem remunerado por unidade de tempo. Às vezes, 

podendo ser realizado em casa, ou em qualquer outro lugar. O que importa são 

os valores que se encontram na mente. Nesse sentido, há um deslocamento de 

recursos naturais e financeiros para a tecnologia, fruto proveniente do 

conhecimento e destinado ao conhecimento.  

Tal sociedade substitui os padrões existentes nas sociedades anteriores, 

agrária e industrial, porém não elimina nem a agricultura e nem a indústria. Ela 

trabalha com uma revolução - tanto na agricultura quanto na indústria – 

concernente a ganhos de produtividade, homogeneidade pela padronização 

gerada pela mecanização, valoriza as novas conquistas da genética, robotiza 

processos industriais e agrícolas, fortalecendo, nesse sentido, a noção de 

serviços e de clientes, não mais a partir da noção de dinheiro, mas a partir de 

bits e bytes das transações automatizadas. Esses fatores também propiciaram 

outra necessidade: a redução de mão de obra ao longo dos séculos. 

Nesses momentos de transição entre uma sociedade e outra, surge a 

fase aguda do processo: parte da população não consegue migrar de um 

modelo para outro, e por isso, muitas organizações desaparecem, outras 

emergem, outras entram em crise e passam por fases de turbulência. Passado 

esse período, a sociedade e seus instrumentos se reorganizam: as escolas 

ensinam tendo como foco o novo modelo, as organizações racionalizam seus 
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processos, os governos apoiam e fortalecem seus sistemas até que se adquira 

a coerência interna do novo modelo. 

O quadro 2.1, apresenta a comparação entre a sociedade industrial e a 

sociedade do conhecimento, facilitando assim o entendimento entre as 

diferentes sociedades. 

Quadro 2.1 – Quadro Comparativo entre a sociedade industrial e do 
conhecimento 

 

Atributos Sociedade Industrial Sociedade do 
Conhecimento 

Processo Produzir e operar Compreender para criar 

Mote Trabalho onde me reúno Trabalho enquanto penso 

Orientação Presente, imediato Futuro/Inovação 

Instituição prevalente Organização Individuo 

Organização Massificação Rede 

Valor Capital e tecnologia Competência e sabedoria 

Símbolo Cidade Mente 
 

Fonte: Adaptado pelo autor, in SABBAG, P. (2007, p.24). Espirais do 
Conhecimento 

As sociedades, em geral, passam por esses períodos em diferentes 

momentos, às vezes, com espaço de mais de um século, entre uma sociedade 

e outra. 

Vale lembrar que, após a globalização, todas as sociedades têm passado por 

estas transformações quase que simultaneamente. 

Segundo Sabbag (2007), no Brasil tivemos algumas peculiaridades: 

concluímos o processo de industrialização em 1973, não completamos o ciclo 

de evolução da sociedade agrária, pois nunca fizemos uma reforma agrária 

para adaptação à sociedade industrial. 

No Brasil contemporâneo, como em diversos países do terceiro mundo, 

vivemos e convivemos com o arcaico, o moderno e o pós-moderno. 
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No quadro 2.2, podemos constatar diferentes contextos no Brasil 

contemporâneo, ressaltando-se que o nosso país vive e convive com os três 

contextos, dependo das regiões que centrarmos o nosso olhar: no sudeste e 

sul vivemos em uma sociedade pós-moderna, no centro-oeste, nordeste em 

alguns estados, vivemos em um contexto moderno e na região norte, em sua 

grande maioria, ainda vivemos em um contexto arcaico. 

Quadro 2.2 - Diferentes contextos no Brasil contemporâneo 

 

Arcaico Moderno Pós-Moderno 

Baixa institucionalização Burocracia legal e tributária Regramento emergente 

Economia de subsistência Produz commodities em 
massa Customização em massa 

Tecnologia rudimentar Dependência tecnológica Criatividade e originalidade 

Intensivo em mão de obra Intensivo em capital Intensivo em conhecimento 

Baixo nível educacional Médio nível educacional Elevado nível educacional 

Cultura é entrave Cultura cosmopolita Vanguarda cultural global 

Infraestrutura é precária Logística é assegurada Infovias são requeridas 

Mercado local Mercado regional Mercado global 

Grotões Regiões industrializadas Nichos de excelência 

 
Fonte: SABBAG, P. (2007, p.27). Espirais do Conhecimento 

Sabbag (2007) argumenta que o principal problema a ser enfrentado 

pela sociedade mundial, na primeira metade do Séc. XXI há de ser o 

desemprego estrutural, pois requalificar a mão de obra operária e agrícola para 

a sociedade do conhecimento é um desafio enorme, moroso, senão quase 

impossível.  

Embora a sociedade do conhecimento aponte novas perspectivas, a 

realidade atual é extremamente complexa, haja vista que acreditamos estar no 

período de transição entre várias sociedades simultaneamente. A sensação de 

caos em que vivemos é fruto das mudanças bruscas e aceleradas impostas 

pelas novas tecnologias e pela aceleração do tempo e do conhecimento. 
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Em 1970, quando Alvin Toffler publica o seu primeiro livro, ele gera uma 

polêmica ao demonstrar a possibilidade de aceleração das mudanças 

provocarem desorientação e colapso, o que serviu de base para intitular seu 

livro de O Choque do Futuro (TOFFLER, 1970). Em 1993, o autor publica outra 

obra e dá nome para a nova sociedade: Economia Super-Simbólica. E afirma: 

“o conhecimento é a mais democrática forma de poder”. (1993, p.44).  

Com a sociedade do conhecimento, na qual a evolução tecnológica 

caminha aceleradamente, existe a necessidade de maior flexibilidade para 

adaptar-se às turbulências que consequentemente reduzirão o número de 

empregos e gerará a elitização do mercado de trabalho, demandando, 

portanto, o essencial: o conhecimento. Essa sociedade é constituída de 

pessoas, com suas capacidades intelectuais, interesses e maneiras de 

relacionar-se entre si, ou seja, ela apresenta a sua configuração 

organizacional. 

O desafio dessa sociedade é diferente das sociedades anteriores, 

porquanto a primeira era destinada a cuidar, a segunda tinha o foco destinado 

ao trabalhar e a nova sociedade tem o objetivo de criar conhecimento, gerar 

aptidão para aplicá-lo a situações da realidade prática, deixando para trás 

tradições incompatíveis com a inovação. A sociedade atual está preocupada 

com a questão da sustentabilidade do planeta, que está a vivenciar uma 

profunda crise, na qual uma visão meramente imediatista deve ser totalmente 

combatida. Nesse novo momento da sociedade, em nosso país ainda parte dos 

trabalhadores, que antes era empregada, não tem condições de migrar para o 

novo modelo, pois lhe falta capacidade para tal adaptação, haja vista que 

muitos nem sequer finalizam a educação básica, que em muitos dos estados 

brasileiros encontra-se em estado precário, e ainda somos cobrados pela 

globalização, a fim de entregarmos produtos e serviços como se fôssemos 

pertencentes aos países do primeiro mundo. Estes e outros tantos aspectos 

exigem que as instituições de ensino capacitem as pessoas para esse novo 

tempo e se capacitem também, pois estão impregnadas pelos velhos 

paradigmas que já se tornaram ultrapassados.  
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Podemos citar aqui alguns dados que comprovam a aceleração desse 

tempo. Com a ampliação do conhecimento e, portanto, da tecnologia, ganha-se 

em produtividade, melhor aproveitamento dos recursos naturais, muito mais 

pessoas estão mais dedicadas ao conhecimento. Estendeu-se a perspectiva de 

vida atingimos a faixa de 73 anos. O índice de mortalidade infantil reduziu. 

Além de todos os aspectos acima relacionados, a inovação encarregou-se de 

obsoletar, a uma velocidade vertiginosa, produtos criados a algumas décadas, 

tais como: aparelhos de fax, vídeo games, videocassetes. Surgiram nesse 

período: micro-ondas, telefones celulares, microcomputadores pessoais 

portáteis, CDs, MP3 players, scanners, internet, e-mail, e outros inúmeros 

aparatos tecnológicos. 

A aceleração acima citada propicia novas tecnologias e enaltece 

possibilidades futuras, trazendo consigo também um mundo repleto de 

complexidades e incertezas e riscos, os quais relacionamos abaixo. 

2.1.2 Impactos Políticos e Econômicos 
Eis os principais impactos políticos e econômicos, que solicitam-

emergencialmente-estratégias e táticas contextualizadas a serem adotadas no 

e pelo mundo corporativo:  

• Conhecimento sem limites: Se não mantivermos nossa capacidade de 

autocritica, corremos um enorme risco de cair na ilusão racionalizadora. 

Morin (2001, p. 31) relaciona a incerteza à complexidade: “a incerteza 

que mata o conhecimento simplista é o desintoxicante do pensamento 

complexo”. Paradigmas são confrontados diariamente, o saber torna-se 

reciclável em períodos de tempo cada vez mais curtos. 

• Mudanças bruscas e profundas: Hoje as mudanças ocorrem de forma 

acelerada e sem muita lógica. Giddens (1991, p.16) menciona que “o 

mundo moderno é um mundo desgovernado”: não só no ritmo da 

mudança social como também é o escopo e a profundidade com que 

afeta as práticas sociais preexistentes e os modos de comportamento. 

• Aldeia global, paradoxo global: Naisbitt (1994) retrata o paradoxo global 

da seguinte forma: quanto mais é imposta uma cultura global 

homogênea, mais as culturas locais são valorizadas. O contraste entre a 
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cultura ocidental global e as culturas locais gera tensão e mudanças 

geopolíticas, aumentando assim as incertezas. 

• Volatilidade do capital: este aspecto ameaça a soberania das nações por 

afetar a situação econômica de forma predatória. Um grande investidor 

pode especular contra a moeda de uma determinada nação. 

• Riscos econômicos e incertezas políticas: nesse item, podemos citar: 

emprego, desemprego, subemprego, empréstimos monetários etc., que 

podem gerar os riscos de uma economia global atualmente 

interconectada. Se olharmos para o nosso país, é a fragilidade dos seus 

fundamentos, o seu passivo social alto diante da geração de riquezas e 

a heterogeneidade da sociedade que tornam precária a nossa 

economia. Ainda adotamos instrumentos e instituições típicas de 

sociedades industriais, os quais não se coadunam com a exigência de 

uma sociedade contemporânea. Falamos em democracia, que demanda 

em seu projeto a inteligência coletiva, implicando não apenas tecnologia, 

mas também economia, política e ética fundamentadas em parâmetros 

razoáveis. Ao analisarmos as mais diversas sociedades, percebemos 

que as mesmas estão em convulsão e os governos, revelando-se 

impotentes, acabam gerando riscos para todos os cidadãos. Tais riscos 

envolvem tanto atividades criminais ilegais, cada vez mais poderosas e 

ousadas, quanto todas as formas de violências urbanas que temos 

vivenciado, que seja no Brasil ou que seja em qualquer outro país. 

Esses impactos políticos, por sua vez, geram impactos sociais nos 

indivíduos e nos negócios. Discorreremos abaixo os impactos sociais e os 

impactos nos negócios gerados pelos aspectos acima citados. 

2.1.3 Impactos sociais  

Dentre os impactos sociais mais relevantes, destacamos os seguintes: 

• Destradicionalização: Ausência de significado pelo enfraquecimento das 

religiões tradicionais, dos vínculos familiares e do patriotismo. Esses 

fatores nos induzem ao desapego de tradições, ritos e crenças. E por 

causa disso, perdemos as nossas raízes. 
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• Multiplicidade de interesses: percebemos este fato na segmentação da 

sociedade. O sobrenome não garante que “filhos de peixe, peixinhos 

são”, paradigma da massificação da sociedade industrial. Nesse 

contexto, identificamos uma diversificação na formação das famílias, que 

admitem a descontinuidade e desintegração, gerando fronteiras 

nebulosas. Não existem modelos consensuais: famílias diferentes, 

matrimônios com inúmeras variações, amizades, trabalhos, lazeres e 

domicílios com diferentes arranjos familiares. 

• Valores ambíguos: A tensão gerada pela transição alia-se à diversidade 

acima citada para criar ambiguidade de valores nunca antes existentes. 

• Exclusão: Modernidade gera diferenças, exclusão e marginalidade. As 

instituições de ensino são ineficazes no processo educacional, pois 

ainda estão apegadas a paradigmas da sociedade industrial, formando 

trabalhadores baseadas em disciplina, massificação, pouca criatividade 

ou conscientes de suas potencialidades. Tal massificação impede a 

reflexão crítica, impossibilitando assim que novas formas de pensar 

possam surgir, gerando, consequentemente, ainda mais incompreensão. 

• Riscos ambientais: os habitantes de grandes e medias cidades sofrem 

com a poluição, radiação, dejetos químicos, enchentes, incêndios, 

estradas mal pavimentadas, guerras, acidentes nucleares, catástrofes 

ecológicas, epidemias, efeito estufa e falta de água ou energia. 

 

2.1.4 Impactos nos indivíduos 

Tais impactos nos indivíduos nos parecem ser dignos de nossa total 

preocupação: 

• Insegurança: todos os aspectos acima citados desencadeiam a 

insegurança. E a subjetividade pode ser considerada a pior forma de 

insegurança, pois ela dificulta o relacionamento interpessoal, 

considerado atualmente uma das mais valiosas características para a 

condição de competência, haja vista que a subjetividade pode afetar a 

vida familiar, o trabalho, a vida intima, o casamento, e a vida 

profissional. 
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• Riscos do estilo de vida: os jovens de hoje demonstram atração pelo 

risco. Eles o utilizam como tentativa de fuga e busca de limites à 

resistência que outros esportes oferecem. E eles o buscam até mesmo 

nos parques de diversão, através das montanhas russas, que são 

geradoras de adrenalina. 

• Vida apartada ou unidimensional: Os seres humanos têm restringido 

suas existências e seus relacionamentos apenas a pessoas 

semelhantes a eles. É essa vida apartada que conforta, reforça e 

desconsidera as crenças e valores. A influência do trabalho é tão 

avassaladora, que o indivíduo esquece que possui outras agendas: 

família, amigos, lazer, espiritualidade etc. E nesse esquecimento, o 

círculo de amizades fica restrito meramente ao seu círculo profissional. 

• Perplexidade e “defensividade”: os indivíduos se apegam às suas 

convicções como forma de estabelecer pontos de apoio em meio à tanta 

fluidez. Essas convicções criam certa ilusão de controle sobre um 

ambiente em constante transformação. Resistir a essa pressão gera o 

famoso estresse, qual, por sua vez, desencadeia constante ansiedade, 

medo em relação ao emprego, ao casamento, à carreira, à sensação de 

perda de controle da própria vida e às incompreensões. 

• Sentimento de traição à lealdade: no atual contexto organizacional, em 

que tantas fusões, aquisições, incorporações e reduções de custos 

acontecem, muitos indivíduos sentem-se traídos pela lealdade 

propagada nas organizações: “vestir a camisa de uma organização” 

passou a ser uma ironia. Surge então a questão da empregabilidade: a 

qual cabe aos próprios indivíduos cuidar de suas habilidades, tendo em 

vista se manterem atrativos para o mercado de trabalho. 

2.1.5 Impactos nos negócios 

Quanto aos impactos nos negócios, destacamos as seguintes 

características: 

• Falência do planejamento estratégico: Mintzberg (1994) demonstrou que 

a maioria das empresas norte-americanas e canadenses não colocavam 

em pratica as estratégias definidas em planejamento. E por qual motivo? 
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Mudança de diretrizes. Devido às frequentes mudanças de diretrizes 

organizacionais e às transformações nos mercados em que atuam – o 

autor diz que é mais importante promover a reflexão estratégica a 

elaborar, de forma detalhada, os planos estratégicos. O autor diz 

também que é mais importante democratizar a reflexão do que restringi-

la somente aos altos escalões. 
• Maior competitividade gera ameaças: com uma sociedade mais 

dinâmica, o ambiente de negócios torna-se mais arriscado. Dessa forma, 

um conjunto de decisões equivocadas pode destruir conglomerados 

poderosos. Crises podem tirar do mercado empresas de fraca 

efetividade empresarial, lentas, endividadas e/ou obsoletas.  

• Produtos e serviços ganham dinamismo: a aceleração do conhecimento 

e da tecnologia favorece a inovação e a velocidade de substituição dos 

produtos. Existem produtos que podem sobreviver dez anos, dez meses, 

dez dias e nem serem lançados. Ou seja, é real a redução no prazo de 

desenvolvimento e lançamento de novos produtos: trata-se da chamada 

“engenharia simultânea”. 

• Crise de lideranças e de competências: toda essa velocidade na 

transformação da sociedade afeta o ambiente empresarial, ou seja, 

normas, politicas, procedimentos perdem sua efetividade em curto 

espaço de tempo. Levitt (1975), em um artigo publicado em 1960, 

acusou os dirigentes empresariais: má compreensão dos novos tempos 

e necessidade de ampliar a visão de negócios. A crise de competências, 

eclode automaticamente numa crise de lideranças. Essa crise provoca 

um contexto que demanda cautela, decisões que requerem informações, 

capacidades para inspirar suas equipes, gerando assim 

comprometimentos nos âmbitos profissionais, o que possibilita ainda o 

surgimento de novos tipos de articulações e a geração de sinergias em 

condições adversas. 

• O valor atribuído aos negócios: com toda essa turbulência instalada e 

presente no mundo dos negócios, alterou-se também a forma de aferir 

valor aos mesmos. Até pouco tempo atrás, constatava-se que eram 

utilizados apenas indicadores financeiros que balizavam a tomada de 

decisões para compra ou venda de empresas. Atualmente, são os ativos 
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intangíveis os que mais aferem valor aos negócios, tais como: cultura 

organizacional, relações de trabalho, clima organizacional, valores e 

práticas organizacionais, nível educacional presente nas organizações. 

2.1.6 Impactos nos profissionais 

Todos os aspectos acima elencados farão também com que os desafios 

enfrentados pelos profissionais, para manterem a empregabilidade, isto é, as 

competências demandadas, quer sejam organizacionais, individuais ou 

comerciais, sendo esses tais aspectos novos, antigos, complexos ou não, eles 

deverão se atentar para as novas atitudes:  

a) Incorporar novas tecnologias aos negócios empresariais. 

b) Modificar a composição das equipes, ressaltando-se que elas sejam 

multiculturais e multifuncionais, tendo em vista o aprendizado como um 

grupo único. 

c) Transferir rapidamente as competências essenciais para diferentes 

unidades de negócios em diferentes regiões. 

O aspecto mais árduo nesse processo de mudança está centrado em 

tarefas distintas para os profissionais, a saber: 

a) Conquistar acesso ao conhecimento e absorver os novos 

conhecimentos para que os mesmos gerem resultados. Os profissionais 

terão de romper o paradigma da resistência para aquisição de novas 

competências e habilidades, aprendendo, nesse sentido, a aplicar o 

saber na realidade prática. 

b) Associar fluxos de conhecimentos, tarefa difícil, pois demanda dos 

executivos a capacidade de incorporar coisas novas ao conhecimento já 

existente, ou seja, devem aprender através do processo de fazer. 

c) Compartilhar culturas e encurtar distâncias, parte da premissa do 

entendimento e respeito às diferentes intelectualidades, culturas que têm 

peculiaridades próprias em contextos específicos. Para que haja essa 

capacidade de aprendizado, a utilização da intuição é fator importante, 

pois com certeza, esse processo gera conflitos e mal-entendidos. Para 
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tal propósito, a necessidade de compreensão dos padrões de 

socialização dos grupos envolvidos é extremamente valiosa. 

d) Aprender a desaprender, fator importante para o processo de 

aprendizado, porquanto o mais difícil é romper ou questionar 

paradigmas. 

e) Levar as competências para o além das fronteiras das unidades de 

negócio significa que, quanto maior a mensuração por valor agregado e 

atrelado a sistemas de remuneração, mais difícil será o 

compartilhamento de competências entre unidades. É preciso, sim, 

compreender a evolução do mercado e da tecnologia e repensar novos 

modelos de remuneração. 

2.1.7 Impactos nas Instituições de Ensino Superior 

Os grandes desafios supracitados põem em cheque todos os setores de 

atividades, as estratégias de negócio de qualquer organização inclusive as das 

instituições de ensino superior, no que tange à competitividade e 

sustentabilidade das mesmas. 

A questão referente à competitividade nos leva automaticamente a 

pensar no quesito inovação. Inovação nos remete a novos produtos, 

processos, novos modelos que nos faz pensar imediatamente em 

investimentos necessários para testar as novas ideias. 

Outro aspecto a ser considerado é a pressão sofrida pelos executivos 

dos diferentes segmentos no quesito lucratividade que os tem levado a usarem 

somente os critérios de retorno sobre investimentos em inovação, não 

considerando os riscos inerentes como parte do processo. Ponderando sob 

este aspecto a inovação é vista muito mais como custo do que como 

investimento. Ainda não podemos deixar de considerar a ineficiência dos 

processos de inovação com alta burocracia e onerosidade prolongada, não 

deixando de lado o encurtamento do ciclo de vida dos produtos, tecnologias e 

mercados, reduzindo desse modo, o período de lucratividade das tecnologias 

geradas. 
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Atentar para as questões de inovação tem sido o grande desafio das 

instituições de ensino superior. O que não parece ser comum é discernir qual 

possa ser a melhor alternativa para se inovar pois a ênfase está alicerçada 

muito mais em critérios destinados à lucratividade do que em critérios 

destinados a promoverem situações de aprendizado efetivo, propiciando assim 

gerir competências que favoreçam as pessoas preparando-as para a vida e as 

incentivando a gerarem valores permanentes e perenes. 

Se pensarmos em instituições como Harvard, Princeton, Yale, 

provavelmente nos depararemos com um processo semelhante: os custos 

aumentam e se devem em considerável parte a melhores salários dos 

professores e a atividades não relacionadas diretamente ao ensino de sala de 

aula, os custos estão centrados em uma gama enorme de produtos que vão 

desde computadores, a cereais matinais e as aulas e o formato das salas, 

estilo e as matérias de ensino continuam todos semelhantes ao do século 

passado. (CHRISTENSEN, 2014, p.12,13). 

Os fatores mencionados acima nos levam ao entendimento de que o 

novo contexto exigirá mudanças profundas nas pessoas e nos grupos. Essas 

tais mudanças transitarão e demandarão um novo processo de aprendizagem. 

Na pratica, esse processo exigirá muito mais das instituições de ensino - e 

também dos profissionais que nela atuam - sobre o que é oferecido pelos 

programas convencionais, quer sejam eles de curta, média ou longa duração. 

As instituições e os professores precisarão pensar em novas formas de 

reinventar ou inovar seus currículos. Nesse sentido, precisamos considerar os 

novos conteúdos e as novas formas de aprendizagem que sejam capazes de 

gerar significados para o desenvolvimento do homem em sua totalidade, ou 

seja, em seus aspectos educacionais, político, éticos, estéticos, econômicos, 

culturais, levando-se em consideração os seus direitos individuais e coletivos, 

os quais permitam a reflexão profunda em todos os aspectos do seu ser 

enquanto cidadão. 

Esse tempo futuro, que já podemos ver como presente, apresenta 

desafios radicalmente diferentes daqueles enfrentados quando os sistemas 
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educacionais foram criados. Por esse motivo, os sistemas educacionais para 

este século precisam e devem ser renovados ou inovados. 

Precisamos refletir e ponderar algumas questões: a exigência que é 

exercida sobre os jovens e os desafios a eles impostos são diferentes da 

exigência e dos desafios impostos aos jovens pertencentes a um passado nem 

tão longínquo, haja vista que as demandas de uma economia moderna estão 

baseadas na produtividade e competitividade e instauradas em uma sociedade 

que exige a inclusão social, a inclusão da sustentabilidade nas estratégias 

organizacionais, obrigando o nosso sistema de ensino a desenvolver nas 

pessoas que a ele se dirigem novas capacidades em relação aos temas da 

sustentabilidade e inclusão social. 
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CAPITULO III 

3 NOVOS DESAFIOS PARA A GESTÃO DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS 

A complexidade da realidade exige o avanço no sentido de compreender 

formas de agir que possam novamente religar os conhecimentos, o contexto e 

a singularidade das interações. Nesse sentido, devemos considerar as 

ambiguidades, as incertezas e a dinâmica social contemporânea, a qual aporta 

novos desafios para a educação profissional, mais especificamente no que 

tange à educação de adultos graduados. 

As instituições de ensino superior têm, assim como as outras instituições 

ensino, um papel importante e decisivo em nossa sociedade, porquanto elas 

têm a missão de ensinar as regras de vida em comum, cultivar o gosto pelo 

saber, transformar a curiosidade em investigação científica, produzir 

conhecimentos, compartilhar os saberes acumulados e formar cidadãos para 

viverem de acordo com o seu tempo e de acordo com o tempo que há de vir. É 

a partir de tal conscientização, portanto, que devemos refletir sobre como 

aprender e educar para a complexidade do mundo e das organizações e para a 

incerteza, que são, talvez, as mais angustiantes características de nosso 

tempo. 

Nessas instituições, os profissionais que a elas se dirigem – sendo 

gestores potenciais ou atuantes – entram em contato com os diferentes 

saberes acumulados pelas diferentes gerações de estudiosos que nos 

antecederam. Eles assim procedem porque precisam compreender e 

responder aos problemas com os quais se deparam no dia a dia e para 

enfrentar os desafios de compreender porque as coisas são como são e como 

devem agir, quais decisões devem tomar em contextos profissionais altamente 

competitivos e em ambientes de alta tecnologia.  

O papel da educação, em tal contexto de alta complexidade referente à 

cultura digital, e à gestão sustentável, é transmitir não o mero saber, mas sim 

uma cultura que permita refletir e compreender a nossa condição como seres 

humanos e nos ajude a viver de um modo que favoreça, ao mesmo tempo, um 
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modo de pensar aberto e livre. Devemos, porém, estar cientes de que o 

conhecimento construído, compartilhado e transmitido pelas instituições de 

ensino se reduz, em grande parte, ao conhecimento científico. 

Para que essa compreensão seja plena, deveremos adotar uma visão 

sistêmica, desenvolvida por Bertalanfy (2008), ao processo reflexivo de Schön 

(1983). O conceito de visão sistêmica sustenta o princípio unificador do saber, 

do conhecimento em torno do ser humano, valorizando o seu cotidiano, a sua 

vivencia, o pessoal, a singularidade, o entorno, o acaso e outras categorias, 

tais como: decisão, projeto, ruído, ambiguidade, finitude, escolha, síntese, 

vínculo e totalidade. Essa nova lógica pretende restaurar a totalidade do 

sujeito, valorizando a sua iniciativa e a sua criatividade, valorizando o micro, a 

complementaridade a convergência e a complexidade da sociedade. 

3.1 A importância da adoção de um novo olhar para a realidade  

Estudiosos da atualidade propõem um novo olhar sobre o conhecimento 

com as consequências educativas, epistemológicas e éticas que ele implica. 

Vivíamos a era da inteligência restrita, até que a complexidade nos colocou 

perante uma nova realidade e, devido a essa mudança de foco, fomos capazes 

de visualizar a dualidade no âmago da unidade, a complementaridade e o 

antagonismo, segundo o princípio dialógico. Assim sendo, se a realidade em 

que vivemos é complexa e incerta, muito mais forte é sua marca, quando se 

trata de relações humanas. Tanto a identidade social como a individual se 

constituem a partir do reconhecimento do outro, a partir do diálogo, da reflexão, 

do diferente, admitindo o pluralismo axiológico e cultural que aceite as 

diferentes formas de vida. Isto é, desprender-se dos hábitos de estigmatizar e 

rotular, aceitando assim o desafio do diferente sem traumas ou indignações.  

Alguns princípios fundamentais propiciam a contingência de uma nova 

educação, a qual consideramos ser fundamental na formação dos profissionais 

da educação e consequentemente dos adultos e executivos. 

A evolução do mundo para uma forma mais complexa fez com que a 

realidade não pudesse mais ser entendida em função apenas do conceito 
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mecanicista. Vivemos atualmente num mundo globalmente interligado, no qual 

todos os fenômenos – econômicos, políticos, biológicos, psicológicos ou sociais 

– são interdependentes. 

A palavra complexidade só pode exprimir o nosso embaraço, a nossa 

confusão, a nossa incapacidade de definir de modo simples, de nomear de 

maneira clara, e pôr em ordem as nossas ideias. A palavra complexidade 

suporta uma ampla carga semântica em suas implicações, haja vista que ela 

transporta em sua lexia os vocábulos “confusão”, “incerteza” e “desordem”. É 

complexo o que não se pode resumir numa palavra mestra, o que não se pode 

reduzir a uma lei ou a uma ideia simples.  

Responder a este desafio, contextualizando-o em escala mundial, quer 

dizer, globalizando-o, tornou-se algo absolutamente essencial, apesar de sua 

extrema dificuldade, focalizando-nos sobre um único fragmento da 

humanidade, do qual, entretanto, fazemos parte.  

Existe inadequação, cada vez mais ampla e grave, entre a formação dos 

profissionais e a realidade. De um lado, estão os saberes transmitidos nas e 

pelas instituições de ensino – saberes desunidos, divididos, compartimentados 

- do outro lado, estão as realidades organizacionais, municipais, estaduais, 

federais, globais e transnacionais, com problemas cada vez mais 

multidisciplinares e transversais, visando apenas aos lucros em curto prazo.  

O conhecimento relevante é aquele que deve aceitar o desafio de 

confrontar a complexidade presente e do porvir. Até meados do século XX, a 

maioria das ciências obedecia ao princípio da redução, que limitava o 

conhecimento do todo ao conhecimento de suas partes, como se a 

organização do todo não produzisse qualidades ou propriedades novas, em 

relação às partes consideradas isoladamente. A educação tem o dever de 

revelar ou admitir que não possa haver conhecimento que esteja isento de erro 

e ilusão. Sendo assim, quanto à educação à educação do futuro, é necessário 

então admitir a existência um princípio de incerteza racional. Devemos 

compreender que existem condições “bio-antropológicas” (as aptidões do 

cérebro humano), condições socioculturais (a cultura aberta que permite 
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diálogos e troca de ideias) e condições noológicas (as teorias abertas), que 

permitem verdadeiras interrogações, isto é, interrogações fundamentais sobre 

o mundo, sobre o homem e sobre o próprio conhecimento. 

O problema cognitivo tem importância antropológica, política, social e 

histórica. Para que haja um progresso de base, no século XXI, homens e as 

mulheres não podem mais ser brinquedos inconscientes não só de suas ideias, 

mas das próprias mentiras. Dessa forma, o dever da educação é de armar 

cada um deles para uma batalha vital, tendo a lucidez dos homens e das 

mulheres como seu foco essencial. 

Atualmente é comum reduzir o saber pensar, nas instituições de ensino, 

ao domínio do raciocínio lógico. Não basta observar na inteligência apenas 

domínios de conteúdo ou o sentido vetorial de informações copiadas. 

Saber pensar começa, antes de tudo, com a habilidade de autocrítica: 

saber quão pouco se sabe reconhecer os limites do conhecimento, avaliar os 

desmandos históricos do conhecimento, formular o sentido de responsabilidade 

ética das intervenções feitas pelo conhecimento. Depois, desdobra-se na 

habilidade de reflexão, de crítica (SCHON, 1992), para poder vislumbrar para o 

além das aparências e ideologias, sem cair na armadilha tradicional de poder 

encontrar algum ponto final considerado objetivo. Por fim, baseando-se na 

crítica e autocrítica, o saber pensar precisa incluir habilidades, tais como: 

cuidar, inovar, acreditar, comunicar.  

A escola reprodutiva considera o conhecimento um processo linear, 

porquanto aposta em sua simples transmissão, chegando, no máximo, ao 

domínio reprodutivo de conteúdo. O discurso pedagógico é profundamente 

autoritário. Diante dele, o aluno não tem outra chance a não ser a de 

submissão, fundamentada no direito que o professor tem de reprovar os alunos 

que não correspondem às suas expectativas. 

O conhecimento é repassado por meio de processos “instrucionistas” 

ostensivos, sendo, por isso, dificilmente reconstruído. Diante de tal situação, o 

aluno era treinado para ser, literalmente, um "porta voz". O instrucionismo 
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considera a aprendizagem um fenômeno linear de cima para baixo, de fora 

para dentro, em contexto autoritário. A aula reprodutiva contrapõe a relação 

linear entre professor e aluno, um ensina, outro aprende. Cada qual 

permanecendo em seu devido lugar: um fala, o outro escuta. Entretanto, é 

preciso reconhecer que não somos capazes de exterminar o instrucionismo, 

haja vista que as relações sociais, compostas intrinsecamente de relações de 

poder, incluem - natural e socialmente - alinhamentos lineares.  

Ao longo desses capítulos, percorremos um caminho que nos remete à 

possibilidade de desenvolvimento de um currículo inovador para o programa de 

pós-graduação em gestão de negócios elaborado em conjunto com todos os 

envolvidos no processo educativo: gestor, coordenador, orientador técnico, 

administradores, professores, alunos, ex-alunos e empresários etc. 

Nesse sentido, e para entender mais precisamente o contexto em nosso 

projeto de pesquisa, procuraremos buscar dados qualitativos sobre os 

possíveis impactos que o contexto supracitado tem provocado nos profissionais 

que buscam a educação continuada. 

3.2 Perfil demandado dos executivos para a contemporaneidade 

Baseados no contexto supracitado, e também preocupados em atender 

à formação de profissionais para mercados altamente competitivos, o PGLS 

deve articular-se de essencialmente estratégico, porquanto sua missão é 

formar profissionais cada vez mais capacitados para lidarem com a 

complexidade que se apresenta no mundo empresarial. 

Em pesquisa realizada em 136 empresas de quatro estados brasileiros - 

São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná - (ECHEVESTE, S et 

alii, 1999) aponta os atributos requeridos para atuação no mercado globalizado, 

apresentando-os em diferentes segmentos, contidos em três grandes blocos: 

Atitudes/valores, competências/habilidades e conhecimentos. No primeiro 

bloco, Atitudes e valores encontram-se as características referentes à 

predisposição dos indivíduos à sua postura e maneira de agir. 
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Por Competências/habilidades entendem-se as aptidões e 

capacidades propriamente ditas para o desempenho das atividades 

profissionais. 

No terceiro bloco, os Conhecimentos, por sua vez, são um conjunto de 

informações que instrumentalizam os executivos para as suas atividades 

gerenciais, como o saber que o indivíduo deve possuir para atender às 

demandas do mercado. Abaixo sintetizamos no quadro 3.1, os atributos 

mapeados durante a pesquisa em destaque. 

Quadro 3.1 – Atributos requeridos dos profissionais 

Atitudes e Valores Competências/Habllidades Conhecimentos 

Integridade* Dimensionamento do tempo Perfil generalista** 

Predisposição à negociação** Coord. de trabalho em equipe* Visão da empresa* 

Criatividade** Gerenciamento da inovação** Conhecimento de negócios 
internacionais** 

Flexibilidade** Integração das diversas áreas 
funcionais** 

Processos de alianças e joint 
ventures*** 

Motivação* Antecipação de ameaças e 
oportunidades** Idiomas** 

Intuição Capacidade de negociação Tecnologia da Informação 
(utilização como usuário)** 

Empreendedorismo** Visão estratégica* Titulação em cursos de pós-
graduação*** 

Ética no trato da squestões 
profissionais e aspectos 
sociais* 

Capacidade de delegação** Cultura de outros 
países/vivência internacional** 

Autoconfiança** Capacidade de decisão* Experiência** 

Mobilidade pessoal** Capacidade de liderança* Especialista com visão 
sistêmica** 

Capacidade de superação 
(resiliência)** Agilidade**  

Abertura a novas idéias** Autogerenciamento**  

Humildade*** Resolvedor de problemas***  
Vontade de 
autodesenvolvimento** Foco no resultado  

Atitude próativa* Administrador de conflitos**  

Atitude reativa*** Desenvolvedor de pessoas**  

Gosto pelo que faz** Capacidade de 
viabilizar/implementar idéias**  

 
Capacidade de correlação de 
fatos comrepercussões para a 
empresa** 

 

 Capacidade para tratar com 
cultura diversas  

 Habilidade Interpessoal  
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Fonte: adaptado pelo autor de ECHEVESTE, S. et all, 1999 

Obs: * atributos com médias entre 9 e 10 pontos 

       ** atributos com médias entre 8e 9 (exclusive) 

      *** atributos com médias entre 5 e 8 (exclusive) 

Os segmentos que fizeram parte desta pesquisa foram: confecções e 

têxtil, comércio atacadista e varejista, distribuidora de veículos e petróleo, 

química e petroquímica, farmacêutica, plásticos e borracha, limpeza e higiene, 

automóveis e peças, mecânica, material de transporte, comunicação, 

eletroeletrônica, computação, material de escritório, alimentos e bebidas, fumo, 

siderurgia e metalurgia, material de construção, papel e celulose, diversos. 

Publicações recentes obtidas através de entrevistas, artigos de autores 

como Prahalat (1999), Ohmae (1998) e outros apontam e complementam os 

atributos demandados aos profissionais de negócios: 

• Capacidade para atuar com emissão e recepção de informações. 

• Capacidade para criar e sintetizar. 

• Habilidade para comandar grupos, assessores e outras redes de 

pessoas e para estimulá-las a enfrentar desafios. 

• Desaprender periodicamente e aprender novamente. 

• Familiarizar-se com a geografia, e mais especificamente falando, com as 

diferenças e conflitos culturais. 

• Abertura para novas ideias e novas perspectivas de mercado, produto 

ou processo (capacidade para “ouvir, ver e perceber”). 

• Levar as competências para o além das fronteiras da organização. 

• Iniciativa, coragem flexibilidade e tolerância. 

Segundo Prahalad (1999), é possível identificar pelo menos oito 

mudanças significativas em andamento: globalização; desregulamentação e 

privatização de serviços públicos, fusões e aquisições e verticalizações na área 

privada, aumentando o desemprego, modificando a microeconomia e 

provocando a regionalização, nacionalização e internacionalização de muitas 

empresas; volatilidade e convergência nos processos produtivos e na forma de 

pensar os relacionamentos com fornecedores; convergência, mediante a qual 
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se exige a incorporação de diferentes tecnologias aos produtos da mesma 

cadeia; fronteiras menos definidas entre os setores de atividades, TV e trabalho 

através dos computadores pessoais, comunicação e entretimento, e 

prevalência de padrões, aqui falamos da nanotecnologia, transações por 

comercio eletrônico, comunicação entre Smartphones e TV, cooperação entre 

concorrentes, fim da intermediação e nova consciência para a sustentabilidade, 

tema mais importante do século. As empresas estão saindo da perspectiva de 

cumprir as leis para uma postura de geração de negócios que levem em 

consideração as questões sustentáveis. E diz ainda que todas essas mudanças 

precisam ser geridas simultaneamente. 

Com certeza, essas mudanças gerarão impactos significativos nos 

modelos de gestão adotados pelas organizações e, consequentemente, nos 

executivos que enfrentarão novos desafios competitivos. 

O que as mudanças supracitadas por Prahalad instigam nas 

organizações? 

a) Acima de tudo, elas devem se preocupar com a multiplicidade de 

culturas, de unidades, de conjuntos de habilidades até não demandados 

e de perspectivas empresariais. 

b) Atenção às alianças temporárias, pois para que elas existam o 

aprendizado é a garantia de propriedade intelectual. Para tal propósito, 

as pessoas precisam estar abertas para novas ideias, ao mesmo tempo 

em que devem proteger os interesses vitais de suas empresas. 

c) Saber trabalhar com a velocidade, não somente para gerar novos 

produtos, mas também em relação à geração e transferência de novos 

conhecimentos, visando constantemente à reconfiguração de seus 

negócios. 

d) Reavaliação constante do modelo empresarial adotado. As organizações 

terão que optar pelo uso intensivo de capital ou modelo de lucro 

associado que as façam ser reconhecidas como empresas válidas. 

Todos os aspectos acima elencados por Prahalad farão também com 

que os desafios enfrentados pelos executivos, visando manter a competência 
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essencial das organizações, sejam novos e complexos, e para tal finalidade, 

deverão estar sempre atentas às novas atitudes:  

a) Incorporar novas tecnologias aos negócios empresariais. 

b) Modificar a composição das equipes: que elas sejam multiculturais e 

multifuncionais, tendo em vista aprender como um grupo único. 

c) Transferir rapidamente as competências essenciais para diferentes 

unidades de negócios, localizadas em diversas regiões. 

O aspecto mais árduo desse processo de mudança está centrado em 

tarefas distintas para os executivos: 

Conquistar acesso ao conhecimento e absorver os novos 

conhecimentos para que os mesmos gerem resultados. Devem romper o 

paradigma da resistência para a aquisição de novas competências, 

habilidades. Precisam aprender a aplicar o saber. 

Associar fluxos de conhecimentos, tarefa difícil, pois demanda dos 

executivos a capacidade de incorporar coisas novas ao conhecimento já 

existente, ou seja, devem aprender fazendo. 

Compartilhar culturas e minimizar distâncias, partindo da premissa do 

entendimento e respeito às diferentes intelectualidades, haja vista que cada 

cultura tem as suas peculiaridades. Para que haja essa capacidade de 

aprendizado, a utilização da intuição é um fator extremamente importante, pois 

com certeza, tal processo pode gerar conflitos e mal-entendidos. Para tal 

propósito, a necessidade de compreensão de padrões de socialização dos 

grupos envolvidos é muito preciosa. 

Aprender a desaprender, fator importante para o processo de 

aprendizado. 

Conduzir as competências para o além das fronteiras das unidades de 

negócio, significa que quanto maior a mensuração por valor agregado e 

atrelado a sistemas de remuneração, mais difícil será o compartilhamento de 
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competências entre as unidades. É preciso, pois, compreender a evolução do 

mercado e da tecnologia. 

Se inquirirmos friamente os atributos supracitados por diferentes 

estudiosos, parece-nos que estamos em busca de um super-homem. 

Acreditamos, porém, que não buscamos tal personificação do homem ideal 

partindo-se dos indivíduos, mas sim do processo de gestão.  

Mediante todos os aspectos supracitados e detalhados, urge, a nosso 

ver, desenvolver, junto à instituição de ensino, um foco de projeto, no qual uma 

nova forma de pensar os seus currículos e a preparação de professores para o 

executarem, visando seriamente a uma aprendizagem significativa, levando as 

organizações a contratarem este tipo de profissional – adaptável e 

razoavelmente contextualizado – em uma nova sociedade.  

Corroborando os dados acima, no período de maio de 2009 a outubro 

de 2012, a pesquisadora Drª Maria Lúcia Rodrigues Correa, mapeou através 

de Infográfico, o perfil de 694 profissionais da área de gestão, brasileiros em 17 

estados do MBA de Gestão Empresarial da Fundação Getúlio Vargas, que se 

encaixa na mesma qualificação dos programas de especialização. Abaixo está 

o resultado obtido através do APPP – avaliação de potencial e perfil, um 

inventário de assessment utilizado para mapear e diagnosticar o potencial e o 

perfil da equipe de uma empresa no âmbito pessoal e profissional: 

a)  Estados pesquisados: Acre, Rondônia, Pará, Maranhão, Ceará, Piauí, 

Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Goiás, DF, Mato Grosso, 

Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

b) Público Pesquisado: foram pesquisados 694 profissionais participantes 

do MBA em Gestão Empresarial da FGV, no período de 29/05/2009 a 

27/10/2012, conforme demonstra a figura 3.2.  

c) Inventário de Assessment: realizado junto ao total de participantes 

conforme abaixo demonstrado, referente as capacidades necessárias a 

um gestor de negócios. 
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Se analisarmos o gráfico abaixo, podemos identificar que temos uma 

grande variedade de níveis hierárquicos buscando capacitação na área de 

gestão. 

Figura 3.2 – Demonstrativo dos níveis hierárquicos pesquisados e suas 

relações. 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Correa, Maria L. Rodrigues, 2013 

 

Capacidade de planejamento: entendida na pesquisa como a ação para se 

criar recursos para atingir os objetivos 

São teóricos ou meramente executantes: 23,2% 
Revelam boa capacidade de planejamento: 76,8% 
 
Capacidade de Organização: capacidade que o indivíduo apresenta em 

relação a aspectos organizativos e à administração do tempo 

Tendência ao perfeccionismo: 22,9% 
Apresentam aspectos de desorganização: 32% 
Apresentam boa capacidade de organização: 45,1% 
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Capacidade de Acompanhamento: capacidade que o indivíduo apresenta 

para acompanhar e promover o desenvolvimento de sua equipe por meio de 

treinamento, informações, feedbacks e orientações. 

Acompanham e cobram suas equipes com rigor: 4,6% 
Executam em excesso e perdem a visão do todo: 41,8% 
Apresentam bom potencial como líder coach: 53,6% 
 

Estilo de Liderança: diz respeito ao grau de identificação do indivíduo com o 

papel de líder e sua capacidade para motivar e agregar equipes visando à 

obtenção de resultados e criação de bom clima de sinergia. 

Estão executando na posição de liderança: 27,6% 
Revelam ótimo potencial de liderança: 72,4% 
 
Estilo de comunicação: Capacidade que o indivíduo tem para informar com 

clareza e objetividade, conseguindo manter o grupo inteirado sobre as 

informações necessárias para o desenvolvimento de seu trabalho. 

Revelam boa capacidade de comunicação: 38,6% 
Tendem a se comunicar mal: 61,4% a pesquisadora fez uma abertura desse 

item, conforme o que se segue: 13,8%, são prolixos e 47,6% são sintéticos. 
 

Tomada de Decisão: avalia a prontidão pessoal para o risco. Avalia também a 

sua habilidade para decidir com maior ou menos rapidez e se há autonomia 

para decidir ou se há omissão. 

Apresentam boa capacidade para tomar decisões: 39,1% 
Revelam dificuldades para tomar decisões: 60,9% 
 

Capacidade de delegação: avalia a necessidade do indivíduo em trabalhar 

com detalhes e sua capacidade de delegação. 

Revelam boa capacidade de delegação: 41,5% 
Revelam dificuldade para delegar: 58,5% 
 
Administração do Tempo: Avalia a capacidade do indivíduo em trabalhar com 

prazos curtos e sob pressão de tempo. 

São superficiais na entrega de seus resultados: 6,5% 
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Administram bem prazos curtos e situações sob pressão: 36,0% 
Revelam dificuldades para trabalhar sob pressão e com prazos curtos: 
57,5% 
 

Volume de trabalho: avalia o volume de trabalho que o profissional suporta, se 

ele necessita trabalhar em excesso, ou se está se sentindo sub aproveitado. 

Sentem-se sub aproveitado: 6,2% 
Tendem a trabalhar em excesso (workaholic): 46% 
Dimensionam bem o volume de trabalho: 47,8% 
 

Potencial criativo e Flexibilidade: avalia a necessidade que o indivíduo tem 

em seguir normas, regras, procedimentos e metodologias, ou sua necessidade 

de trabalhar com liberdade e expressão para criar. 

Usam plenamente seu potencial criativo: 6,9% 
Seguem normas em excesso e bloqueiam sua criatividade: 93,1% 
 

Capacidade de priorizar e trabalhar com imprevistos: avalia o grau de 

atenção concentrada e indica se o comportamento é dispersivo e se a pessoa 

consegue estabelecer suas prioridades e trabalhar com imprevistos e 

emergências. 

Revelam dificuldades de concentração (geração Y): 17,6% 
Lidam bem com imprevistos e emergências: 29,6% 
Revelam-se estressados com imprevistos e emergências: 52,8% 
 
Gestão de Mudanças: avalia a necessidade que o profissional revela em 

aceitar e adaptar-se às mudanças e inovações. 

Tendem a ser conservadores: 21,6% 
Aceitam facilmente mudanças e inovações: 78,4% 
 
Relacionamento com superiores: avalia se o profissional é submisso perante 

superiores ou se consegue estabelecer uma relação de confiança, criando um 

clima de parceria e abertura. 

São submissos com figuras de chefia: 19,6% 
Preferem evitar os chefes: 22,8% 
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Mantêm boa relação com seus superiores: 57,6% 
 
Gestão de Conflitos: Avalia a forma como o profissional reage durante 

situações tensas, se evita conflitos revelando-se passivo, ou apresenta–se 

agressivo mediante estas situações. 

São explosivos em situações de conflito: 25,9% 
Preferem evitar o conflito: 36,2% 
Administram bem as situações de conflito: 37,9% 
 
Controle das emoções: Avalia a habilidade do indivíduo de lidar com suas 

emoções. Se explode com facilidade, ou se reprime os seus sentimentos. 

Reprimem suas emoções: 15,3% 
Revelam ser do tipo “pavio curto”: 22,0% 
Revelam bom controle emocional: 62,7% 
 
Relacionamento afetivo: avalia o grau de envolvimento íntimo do profissional 

com outras pessoas. Se consegue dividir seus problemas, se é muito 

reservado, ou se faz muita concessão para as pessoas de sua confiança. 

Fazem concessões para pessoas que apreciam: 42,7% 
São mais reservados e separam amizade do trabalho: 57,3% 
 
Relacionamento em grupos: avalia a necessidade do indivíduo em se 

integrar, pertencer, dar, receber apoio de grupos. Revela comportamentos de 

colaboração e o nível de concessão feitas a outras pessoas para agradar o 

grupo. 

São mais seletivos e preferem trabalhar sozinhos: 11,8% 
Tem muita facilidade para trabalhar em equipes: 88,2% 
 
Imagem pessoal: avalia a forma como o indivíduo é percebido e o seu grau de 

autoestima. Se é autoconfiante, ou tem dificuldade para fazer seu marketing 

pessoal, ou se é considerado “exibicionista”. 

Apresentam boa autoimagem (geralmente a geração Y): 20,4% 
Apresentam autoimagem elevada: 25,8% 
Apresentam autoimagem rebaixada: 53,8% 
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Tônus Vital: avalia o nível de vitalidade do indivíduo, se na média, eufórico, ou 

está estressado por excesso de trabalho ou problemas pessoais. O tônus vital 

pode sofrer impactos em virtude do grau de motivação do profissional. 

Energia exacerbada e provável dispersão: 5,8% 
Apresentam energia vital rebaixada: 26,2% 
Apresentam bom tônus vital: 68,0% 
 

Necessidade de realização: Avalia a necessidade do indivíduo em atingir suas 

metas de vida pessoais e profissionais e seu grau de motivação em relação 

aos seus desafios. 

Sentem-se subaproveitados: 14,95 
Sentem-se motivados para atingir suas metas e ambições pessoais e 
profissionais: 85,1% 

Se compararmos as demandas organizacionais demonstrada em 

pesquisa anterior com as capacidades que os profissionais apresentam, 

verificamos que temos um gap bastante significativo no que tange a algumas 

das competências demandadas tais como liderança, gestão de conflitos, 

capacidade de organização, capacidade de acompanhamento, estilo de 

comunicação, tomada de decisão, capacidade de delegação, administração do 

tempo, potencial criativo e flexibilidade, capacidade de priorizar e trabalhar com 

imprevistos. Os gaps serão devidamente considerados quando realizarmos a 

nossa proposta de currículo. 
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CAPÍTULO IV 

4 O CURRÍCULO E SUAS TRANSFORMAÇÕES 

Observadas as questões abordadas nos capítulos anteriores, urge que 

consideremos neste capítulo as transformações ocorridas em relação à 

questão curricular, desde o final do Século XIX até aos nossos dias, para 

entendermos a questão da qualidade da aprendizagem e o seu consequente 

resultado nos domínios do conhecimento. 

No final do século XIX e início do século XX, nos Estados Unidos da 

América, muitas ações e decisões foram adotadas, visando à alteração e ao 

desenvolvimento do currículo. Algumas dessas ações e decisões pautaram-se 

pela formação de várias comissões, conforme a citação de Traldi (1984, p. 

20,21). A estudiosa levantou vários estudos realizados por algumas comissões 

sobre a questão currículo, desde o início do Século XIX, conforme o que se 

segue abaixo: 

• Comissão dos Dez – 1893 (Committee of Ten for the Secondary School 

Studies). Seu objetivo era realizar estudos sobre a organização e 

qualidade das escolas secundárias nos EUA, com a inclusão de 

matérias acadêmicas e práticas. 

• Comissão dos Quinze (The Committee of Fifteen) – 1895. Tal comissão 

estabeleceu o princípio da correlação entre as matérias da Escola 

Elementar. 

• Comissão sobre a Economia de Tempo em Educação (The Committee 

of the Economy of Time in Education). Essa comissão desenvolveu o 

primeiro estudo cientifico para determinar o valor das matérias, o lugar 

das matérias e a utilidade do programa educacional. 

• Comissão de Reorganização da Educação Secundária – 1918. Essa 

comissão, ao estudar as mudanças ocorridas na sociedade americana, 

ampliou a base da Educação Secundária e inseriu as bases para uma 

Educação Vocacional. 
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• Trabalhos de Dewey – 1896. Esses trabalhos foram desenvolvidos na 

Escola Laboratório de Chicago. Através da adoção da filosofia da 

experiência, enfatizando a importância do aprender fazendo mediante a 

cooperação do docente, os estudos de Dewey progrediram muito e 

tiveram grande repercussão nas décadas de 30 e de 40. 

• Associação para Educação Progressiva. Surgiu após a 1ª Guerra 

Mundial, alocando seus esforços na experiência e avaliação 

educacional, gerando uma revisão curricular que combinasse a 

necessidade de enfatizar valores, educação e investigação cientifica, 

propiciando o estudo chamado The Eight Year Study. 

• Associação Americana de Pesquisa Educacional. Os estudos dessa 

associação foram influenciados pelas ideias de Kilpatrick, Snedden, 

Bobbit e, também pelas ideias da NSSEC (National Society for the 

Studies in Education). Tais estudos foram publicados no ano de 1927 no 

26º Anuário de Educação. 

Se este tema se apresenta como sendo de extrema importância, cabe 

aqui entendermos o seu significado e seus impactos sobre o processo de 

aprendizagem e as suas consequências por ele geradas para as instituições de 

ensino. 

4.1 Currículo: Em que consiste e para qual propósito? 

Quando pensamos no significado de currículo aplicado à educação, 

encontramos uma variedade de considerações sobre o mesmo e todas elas 

baseadas na linha temporal, concepções de educação e escola a que 

pertencem. Dessa forma, pode-se demonstrar que o currículo foi se adaptando 

e respondendo às demandas organizacionais, sociais e, o mais importante, ao 

momento histórico em que estas adaptações aconteceram. 

Em um primeiro momento, currículo significou uma relação de disciplinas 

organizadas sequencialmente, em termos lógicos, e agruparam-se no “trivium” 

(Gramática, Retórica, e Dialética), para o primeiro ciclo, e no “quadrivium” 

(Aritmética, Geometria, Música e Astronomia), para o segundo ciclo. Dessa 

forma, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos da América e na América 
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Espanhola e Portuguesa, o ensino mnemônico-academicista surgiu com forte 

cunho religioso, marcando, pois, a sua influência e constituiu-se a base do 

ensino até nossos dias, formando os “3R” da escola tradicional (Reading, 

Writing e Aritmetics) ler, escrever e contar. Esse tipo de ensino não era 

acessível à toda população, pois para a massa, em geral, a aprendizagem se 

concentrava na aquisição e desenvolvimento de habilidades técnicas e 

manuais, transmitidas, de forma artesanal, pelos mais velhos. 

O que poderíamos então denominar ou cognominar currículo na 

contemporaneidade? 

Segundo Sacristán (2000), currículo é o mecanismo através do qual o 

conhecimento é distribuído socialmente. Com essa afirmação, Whitty (1985, p. 

8) apud Sacristán (2000,) argumenta que currículo passa a ser uma invenção 

social que reflete escolhas sociais conscientes e inconscientes que concordam 

com os valores e crenças dos grupos dominantes na sociedade. 

Bernstein (1980) define currículo como “o conhecimento valido, as 

formas pedagógicas, o que se pondera como a transmissão valida do mesmo, 

e a avaliação define o que se considera como realização válida de tal 

conhecimento.” (apud SACRISTÁN, 2000, p.19). 

Entretanto, alguns acontecimentos de caráter externo à vida escolar – 

tais como: complexidade crescente da sociedade moderna, a partir da era 

industrial, a ampliação de conhecimento em diversas especializações e 

ramificações, a explosão demográfica que originou através de novos estudos a 

redução da mortalidade, surgimento de maiores facilidades médicas e o 

crescimento em velocidade assustadora dos meios de comunicação e novas 

tecnologias, colocaram o homem muito mais próximo de qualquer local do 

mundo – têm influenciado de forma significativa o entendimento do que é 

currículo. Tais fatos impuseram ao próprio ser humano uma nova forma de ver 

e pensar sobre si mesmo, novas necessidades e atitudes perante a vida, a 

ponto de nos vermos invadidos por tudo o que geramos e, consequentemente, 

pelas novas demandas da área educacional. 
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Apple (1991) argumenta que o currículo corresponde a um processo 

continuo e complexo do desenho do ambiente escolar, um ambiente simbólico, 

material e humano constantemente em reconstrução e que para a elaboração 

desse desenho sejam considerados os aspectos técnicos, políticos, estéticos e 

éticos. (apud in MOREIRA, Reflexões sobre o currículo, nº 9, maio 1999). 

Pensando nesses aspectos, Sacristán (2000, p.21, 22) diz que “currículo 

é um processo social complexo com múltiplas expressões, mas com uma 

determinada dinâmica, já que é algo que se constrói no tempo e dentro de 

certas condições”. Tendo como base a afirmação anterior, o autor argumenta 

que currículo, na realidade, faz parte de múltiplos tipos de práticas, que não se 

resumem às práticas pedagógicas de ensino, de ações políticas, 

administrativas, de supervisão, de produção de meios, de criação intelectual, 

de avaliação etc. São subsistemas, parcialmente autônomos e parcialmente 

interdependentes, que geram forças diversas incidentes na ação pedagógica. 

A primeira questão a ser formulada para as diferentes concepções sobre 

currículo é: como iremos organizar todos os aspectos que o compõem, a fim de 

que os alunos aprendam e os professores os auxiliem no processo de 

aprendizagem? Em nosso caso, poderíamos também questionar, do seguinte 

modo: como o mercado poderia ser capaz de entender que os egressos de um 

programa de PGLS possam suprir as demandas por ele efetuadas? 

Para que tal intento seja alcançado, os profissionais dedicados às 

questões curriculares deverão delimitar melhor, em suas instituições de ensino, 

os aspectos que geram impactos nos currículos, induzindo-os a valorizar o que 

é realmente aprender e ensinar, e não somente definir uma lista de disciplinas 

e conteúdo. No atual contexto mundial, é imprescindível estimular a reflexão 

para a complexidade existente na relação entre o conhecimento, para pensar a 

educação e o conhecimento para fazer educação. 

Em relação ao que expusemos nos parágrafos anteriores, as escolas 

precisam, ao invés de falar para o mercado, falar com o mercado, fato este que 

certamente possibilitará a construção de um novo tipo de relação que 

contribuirá para a abertura de discussões e construção compartilhada de 



 87 

conteúdos e métodos adequados às novas demandas do mercado, ou seja: 

aproximar teoria e pratica, possibilitando, assim a elaboração de um currículo, 

cuja utilidade seja indiscutível. À medida que abrimos a discussão com os 

diferentes stakeholders, tendo em vista analisarmos a comunicação entre 

ideias, valores, sociedade, teorias, práticas etc., propomos e supomos uma 

oportunidade para realizar a integração curricular tão desejada pelas partes e 

ressaltada pelos estudiosos do tema.  

Pretende-se, dessa forma, a mudança e a melhoria da qualidade do 

ensino da PGLS através de uma acomodação entre os diferentes agentes do 

currículo e a transformação da pratica dos professores, ou seja, pela 

capacidade de resposta ao explicar a relação do currículo com o meio externo 

e deste como regulador das próprias instituições de ensino. Para que isso 

aconteça de forma efetiva, percebemos que há espaço para a construção de 

um currículo inovador que provoque o aprimoramento da qualidade do ensino e 

o processo de aprendizagem. 

4.2 Inovação 

Antes de abordarmos a questão da inovação curricular acredito seja 

necessário falarmos sobre o conceito de inovação e de inovação educacional. 

Estudiosos do tema inovação como Skarzinski; Gibson (2008); 

Christensem; Eyring (2012); Simantob; Lippi (2003) e outros definem inovação 

como as alterações em processos, produtos e negócios que provocam 

renovação estratégica e aumentam os lucros empresariais. Dessa forma, 

inovação apresenta basicamente três dimensões essenciais: valor, custo e a 

estratégia. 

A primeira dimensão, valor, está diretamente ligada à perspectiva do 

cliente. Se ocorrem alterações e eles aumentam a elasticidade para o preço 

dos produtos, concluímos que houve um aumento de valor na percepção dos 

clientes, segundo (CHRISTENSEM; OVERDORF, 2000), que os levam a 

preferir o produto inovador. Assim sendo a empresa renova a estratégia do 
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negócio, consolida o posicionamento da empresa no mercado e aumenta a 

lucratividade do produto. 

A segunda dimensão, custos, representa ganhos nos processos, 

gerados pela inovação inserida. Nesse caso o cliente pode percebe-la devido à 

redução do preço no mercado.  

A terceira dimensão, estratégia, concentra-se no modelo de negócio, ou 

seja remodela a concepção de seu negócio e alinha suas estratégias para 

aumentar suas vantagens competitivas (SKARZINSKI; GIBSON, 2003). Inovar 

estrategicamente diz respeito ao desenvolvimento do ambiente cultural para 

sustentar o processo de inovação. Criam-se também mecanismos e sistemas 

que orientam a inovação como fundamento das competências essenciais da 

organização. 

4.3 Inovação Curricular 

Embora tenha sido dito há anos que a escola está em crise, ela ainda 

continua cumprindo as funções de controle, custódia, retenção e distribuição 

desigual da cultura. 

Devemos ressaltar que o neoliberalismo e a globalização são fatores 

determinantes da ação social educadora. Os valores dominantes transmitem o 

individualismo, competitividade acirrada, ideologia do êxito, meritocracia, 

uniformidade e mercantilismo cultural, que têm um grande poder de persuasão, 

mas também evidenciam que o neoliberalismo está sujeito a múltiplas 

contradições, dificuldades e resistências. Nesse contexto vivencial em que nos 

encontramos, a sociologia deixou evidente que a escola não é apenas um 

espaço de reprodução das relações sociais e dos valores dominantes, mas 

também um espaço de confronto e resistência em que é possível trazer à luz 

projetos educacionais inovadores. 

Assim sendo, o que pode significar então uma razoável concepção 

acerca de projetos educacionais inovadores? O que podemos dizer por 

conseguinte, sobre a inovação, o novo ou o inovador? 
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Se pensarmos no ambiente educacional, principalmente no contexto do 

ensino superior, no qual se enquadram os Programas de PGLS, notaremos 

uma gama infindável de concepções sobre o que se entende por inovação 

curricular, desde a inovação de caráter físico até as alterações profundas que 

ocorrem no âmago das instituições de ensino.  

A inovação, na sociedade contemporânea, é um dos fatores associados 

ao desenvolvimento social e econômico das nações. Mota (2011, p. 82) diz que 

a inovação, de modo geral, “é correlacionada com pesquisa e desenvolvimento 

(P&D), e está necessariamente associada à aplicação do conhecimento [...]”. 

Dessa forma, os estudos sobre a inovação estão diretamente vinculados aos 

estudos sobre a produção e disseminação do conhecimento, cujo crescimento 

acelerado se expressa como um fenômeno tanto quantitativo, quanto 

qualitativo: do conhecimento monodisciplinar ao conhecimento que é produzido 

em decorrência de problemas complexos e que, por isso, demandam a 

integração das diversas áreas do conhecimento. 

Denomina-se também “inovação” as invenções na área da tecnologia da 

informação, da comunicação, das novas formas de se adquirir conhecimento, 

da busca pela interdisciplinaridade, as novas carreiras impostas pela 

velocidade com que o mercado se reconstrói, e pelos diferentes perfis 

profissionais demandados pelas novas carreiras, fazem com que a educação 

seja amplamente demandada a promover inovações para atender as 

necessidades do século XXI.  

Muitas instituições de ensino adotam em seus PGLS laptops, tablets, 

projetores multimídias, laboratórios de informática, laboratórios de inovação e 

disciplinas ministradas a distância. Tais recursos adotados em seus processos 

didático-pedagógicos já bastam para que elas sejam intituladas inovadoras?  

4.4 Inovação educacional, novos paradigmas, porém novos problemas 

O processo de inovação emerge, normalmente, a partir de uma 

necessidade gerada pelo ambiente macroeconômico, em determinado tempo e 

sob determinada circunstância. 
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O processo de inovação emerge, normalmente, a partir de uma 

necessidade gerada pelo ambiente macroeconômico, em determinado tempo e 

sob determinada circunstância. 

Carbonell (2002) argumenta que ensinar adquire novos significados para 

interagir com as novas tecnologias da comunicação, para ler e entender melhor 

a realidade e para assimilar, ao mesmo tempo, a rica tradição cultural herdada 

e muitas outras expressões culturais emergentes e mutáveis que, diga-se de 

passagem, continuam ausentes da cultura oficial da escola. O referido autor 

ainda argumenta que um novo modelo de formação significativa precisa 

associar o conhecimento, o afeto, o pensamento, o sentimento, o raciocínio e a 

moralidade, o acadêmico e a pessoa, as aprendizagens e os valores, ou seja, é 

a obtenção de uma educação integral. Esse fato se faz presente em Gardner, 

na teoria das inteligências múltiplas, ou na UNESCO (1996), onde o Informe 

Delors define os quatro pilares básicos da educação: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a ser, e aprender a conviver. Esse posicionamento 

da UNESCO representa um marco para refletirmos sobre a missão do ensino 

superior, apresentando razoável intersecção com os PGLS, cujo foco dever ser 

a formação de profissionais altamente capacitados e cidadãos responsáveis, 

sendo plenamente aptos para a aprendizagem permanente, para a promoção, 

geração e difusão da pesquisa e para a proteção e consolidação dos valores 

essenciais da sociedade. Salienta ainda a questão da cooperação no mercado 

de trabalho, nas questões éticas, no auxílio e na análise e prevenção das 

necessidades da sociedade. 

Masetto (2010) e outros autores, como Nóvoa, Tardif, Tyler, Carbonell 

etc. têm se dedicado sobre o tema para pensarem e entenderem o significado 

de inovação em educação. Para pensar sobre o tema, partiu-se da concepção 

de currículo no ensino superior que foi aqui entendido como um conjunto de 

conhecimentos, saberes, competências, habilidades, experiências, vivências e 

valores organizados de forma integrada, visando à formação de profissionais 

competentes e cidadãos para uma sociedade contextualizada num 

determinado tempo e espaço histórico, político, econômico e social. A partir de 

então, pensou-se em conceituar o que é, de fato, inovação educacional. 
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A noção de currículo, apresentada por Masetto (2011), defende a ideia 

de que as aprendizagens sejam adquiridas mediante práticas e atividades 

planejadas intencionalmente, para que as mesmas ocorram de forma efetiva. 

Segundo o autor, a construção do currículo supõe ainda que os professores 

saiam de dentro das universidades em que se encontram, para checarem e 

analisarem o que acontece na sociedade, tendo em vista saber quais são as 

necessidades da população, do mercado de trabalho e da existência e 

exigência das novas carreiras profissionais e de outros aspectos importantes 

que devam ser considerados nesse processo para que eles possam pensar ou 

repensar os currículos, visando atender, no fluxo de uma abordagem 

sincrônica, às atuais e futuras demandas. A partir de então, pensou-se em 

conceituar o que é, de fato, inovação educacional. 

Em 2004, com a publicação de um artigo na revista Interface, Masetto 

defende que a inovação no ensino superior deveria ser entendida como o 

conjunto de alterações que afetam os pontos-chave e eixos constitutivos da 

organização do ensino universitário, provocadas pelas mudanças ocorridas na 

sociedade ou por reflexões sobre concepções intrínsecas à missão da 

educação superior, abaixo citadas: 

• a criação (pela inexistência dele), incluindo-se alterações no projeto 

existente, devido às novas exigências da sociedade ou de novas 

políticas governamentais. 

• a explicitação de objetivos educacionais mais amplos, incluindo-se, além 

dos aspectos cognoscitivos, habilidades e competências humanas e 

profissionais e atitudes e comportamentos exigidos pela sociedade atual, 

tais como: ética, política, profissionalismo. 

• a reorganização e flexibilização curriculares para atender às novas 

exigências do projeto pedagógico ou de novas metas educacionais. 

• a reconceptualização do papel das disciplinas como componentes 

curriculares, selecionadas em função dos objetivos formativos 

pretendidos e como fonte de informações necessárias para o 

profissional que se pretende formar. 
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• a integração das disciplinas e atividades curriculares em função dos 

objetivos educacionais, superando o isolamento e a fragmentação do 

conhecimento. 

• a substituição da metodologia tradicional, baseada apenas em aulas 

expositivas, por metodologias que favoreçam o alcance dos vários 

objetivos educacionais, incentivando o aluno a aprender e possibilitando 

sua participação no processo de aprendizagem. 

• a exploração das novas tecnologias, baseadas na informática, 

telemática, internet, propiciando atividades a distância, fora do espaço 

da sala de aula e, ao mesmo tempo, incentivando o aluno para a 

interação com o professor e seus colegas. 

• a revisão do conceito de avaliação, entendendo-a como avaliação 

formativa, instrumento de feedback (retro informação) que motive o 

aluno a aprender, colabore para o seu desenvolvimento integral, 

acompanhando-o em seu processo de aprendizagem de forma contínua, 

e que, com a colaboração de colegas, do professor e do próprio aluno 

(auto avaliação), consiga ampliar e aprofundar sua aprendizagem. 

• a substituição do papel do professor, como ministrador de aulas e 

transmissor de informações, para o papel de mediador pedagógico, 

desenvolvendo uma relação de parceria e corresponsabilidade com seus 

alunos, trabalhando em equipe. 

• a preparação dos professores para que eles se comprometam com a 

inovação e possam assumir projetos relevantes, relevantes para o 

contexto atual, mediante um trabalho de formação docente contínua e 

em ofício que possibilite a reflexão sobre suas atividades docentes, o 

intercâmbio de experiências com colegas e o diálogo entre as áreas. 

• a revisão de infraestrutura de apoio para projetos inovadores, incluindo 

biblioteca atualizada e informatizada, laboratórios adequados e 

preparação dos novos ambientes de aprendizagem. 
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Carbonell (2002) conceitua a inovação contextualizando o cenário da 

educação atual, através de mudanças significativas atreladas a dois vieses: 

• Com a imersão de novas tecnologias e de conhecimentos na sociedade, 

a escola não consegue se conectar às novidades, e tal desconexão faz 

com que ela permaneça nos e com os mesmos valores, interesses, 

expectativas e práticas. 

• Há incertezas a respeito do futuro. Com a influência neoliberal, tornam-

se “explícitos” comportamentos de competitividade e uniformidade, e em 

tal contexto, outros valores dominantes surgem, configurando-se então o 

panorama global das incertezas futuras. 

O autor acima cita ainda que há outros desafios que a renovação 

pedagógica tem de enfrentar:  

1. O neoliberalismo e as incertezas quanto ao futuro. Para ele o 

neoliberalismo é um projeto hegemônico que regula a economia em 

escala global e incide em diversos âmbitos da sociedade, ou seja, a 

economia manda na educação, em detrimento da cultura e da política. 

2. A incerteza derivada do primeiro devido à produção acelerada de 

conhecimento e às mudanças imprevisíveis. 

Carbonell (2002) analisa a inovação educativa nos dias atuais, 

pontuando que se faz necessário considerar outro tipo de conhecimento e uma 

participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem. O autor traz como 

uma definição de Inovação o que segue abaixo: 

[...] conjunto de intervenções, decisões e processos com certo grau 

de intencionalidade e sistematização, que tratam de modificar 

atitudes, ideias, culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas. 

E, por sua vez introduzir, em uma linha renovadora, novos projetos e 

programas, materiais curriculares, estratégias de ensino e 

aprendizagem, modelos didáticos e outra forma de organizar e gerir o 

currículo, a escola e a dinâmica da classe. (CARBONELL, 2002, 

p.19). 
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O autor especifica o conceito definido acima, afirmando que a inovação 

sugere práticas democráticas, que relacionam a prática com a teoria e a teoria 

com a prática, construção de conhecimentos atrelados ao uso social e 

atendendo, além dos interesses individuais, também os coletivos. 

A inovação prevê a autonomia do professor e do aluno, facilitando, 

nesse sentido, o conhecimento mútuo. Conseguir mudar determinada cultura 

escolar não é uma tarefa fácil, não supõe a aplicação de ações isoladas, mas 

uma abordagem de modo sistêmico, pressupondo que a colaboração deva 

proceder de todos, desde a gestão até a participação da comunidade. 

A inovação não acontece de forma linear. Implantar ações inovadoras 

faz parte de um processo, e seus resultados são percebidos somente em longo 

prazo. Não é possível reproduzir inovações. Se a gestão impõe propostas de 

cima para baixo, os professores se excluem do processo. É preciso que os 

professores se sintam parte do projeto, participando ativamente das decisões a 

serem tomadas, pois segundo o autor, são eles que impulsionam as ações 

inovadoras. 

Hernandez (2000) destaca pontos fundamentais sobre a questão da 

inovação: 

• Uma inovação nunca sai do zero. Sua origem e desenvolvimento 

sempre estão ligados à trajetória de cada instituição, seu contexto 

histórico, suas necessidades, suas carências identificadas pelo grupo e 

pela realidade atual já não atende às demandas da sociedade, tendo em 

vista o retratado em seu PPP (Projeto Político Pedagógico). 

• Toda inovação tem uma história. Trata-se sempre de um projeto. 

Ainda de acordo com o autor supracitado, alguns elementos são 

importantes para o processo de inovação, tais como: interesses coletivos e 

individuais, diferentes saberes, espaço democrático, relação indissociável entre 

teoria e prática, autonomia pedagógica, reformulação contínua, cooperação, 

compreensão do sentido do conhecimento, ebulição intelectual constante etc. 
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Os elementos necessários para a inovação aqui citados só poderão se 

concretizar se houver a cooperação de todos os atuantes na instituição escolar. 

O autor destaca alguns fatores que auxiliam a promoção de inovações: 

a. Onde há intensa atuação dos docentes com atitudes de mudanças, mais 

propícia é a entrada para ideias inovadoras. Nesse processo, o gestor 

deve ter os professores e participantes da comunidade como aliados.  

b. Para que possíveis mudanças no grupo possam acontecer, são 

necessários canais de trocas de experiências, tanto com outras escolas, 

como também entre professores, como uma possível assessoria 

pedagógica. 

c. Há razoável possibilidade de mudança na escola, se também existir 

predisposição para esse determinado fim da parte das pessoas inseridas 

no local onde a escola está localizada. Onde há projetos para a cidade, 

é possível a adesão maior para a mudança da cultura escolar. 

d. A mudança requer um clima favorável na escola, ressaltando-se a 

confiança mútua e boa comunicação. 

e. As ações inovadoras não devem se constituir isoladamente, pelo 

contrário, devem fazer parte da dinâmica da escola. 

f. Cuidar para que a mesmice da rotina e as ações burocráticas não 

inviabilizem as intervenções inovadoras. 

g. Valorização da avaliação no processo pedagógico. 

Carbonell (2002) ainda destaca que é preciso cuidar de alguns aspectos 

que fazem parte da rotina educacional e, por isso, podem impedir o sucesso de 

um projeto inovador, tais como: o trabalho a partir do individualismo dos 

professores ou gestores, as resistências desses profissionais para aceitarem 

ideias e conceitos inovadores referentes aos métodos e processos 

educacionais, a dissociação entre a teoria e a prática nas pesquisas 

bibliográficas, etc. 

Devido à extensa quantidade de conhecimentos, tanto advindos a partir 

da cultura, como também a partir da universidade, a divisão das disciplinas nas 

escolas, gerando consequentemente uma fragmentação dos conhecimentos 
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adquiridos pelos alunos, que não é possível nem relacioná-los nem 

contextualizá-los com o seu uso social. Os alunos recebem um volume enorme 

de conteúdos provenientes de várias disciplinas, os quais não podem ser 

aprofundadas nem relacionadas aos seus problemas sociais cotidianos. Nas 

reformas educativas atuais, sempre há preocupação em agregar conteúdos e 

não a suprimi-los, valorizando-se a quantidade e não a qualidade. São tantos 

os conhecimentos mínimos (imprescindíveis) que passam a ser máximos na 

constituição da escola. Um projeto inovador tem como objetivo, contrariar essa 

lógica da fragmentação dos conteúdos e privilegiar os que realmente são 

necessários para a formação do aluno. A ideia não é simplesmente apresentar 

diferentes informações aos alunos, mas significá-las e transformá-las em 

conhecimentos.  

Complementando esses saberes supracitados, o autor elenca dez 

componentes que devem ser atendidos pela inovação educativa: 

1- O conhecimento afeta todos os aspectos do desenvolvimento pessoal. É 

necessário estabelecer conexões entre “a consignação, a sensação, o 

desejo, a razão e a ética que nos permitam compreender um pouco 

melhor o mundo e também as outras pessoas e a nós mesmos”. 

CARBONELL (2002, p.60). 

2- O conhecimento dever ser relevante. Com a quantidade de conteúdos 

mínimos na disciplina não é possível hierarquizá-los, trabalhando com o 

aluno o que é imprescindível para a sua formação. 

3- O conhecimento enriquece com a interculturalidade. É preciso o respeito 

à diversidade cultural, afim de que diminua a segregação e exclusão 

social. 

4- O conhecimento evoca a emancipação e a busca da verdade. 

Desmistificar os mitos contados aos alunos do passado, presente e 

futuro, auxiliará a formação do pensamento crítico que perscrute uma 

sociedade mais democrática. 

5- Um conhecimento que desenvolva o pensamento reflexivo, 

compreensivo e possibilite o fato de entender um pouco melhor os 

tempos que conformam o presente, o passado e o futuro. Carbonell 
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(2002, p. 62) afirma: “um conhecimento que faça da abstração uma das 

chaves para dar sentido e significado às informações, experiências 

propostas, atividades e interações”. 

6- O conhecimento requer mais perguntas do que respostas. O professor 

precisa planejar suas aulas, seguindo uma concepção na qual o aluno é 

ativo no processo, e não passivo, apenas recebendo informação, mas 

questionando e trocando experiências, procurando constantemente 

novas respostas. 

7- Um conhecimento que se enriquece com a experiência pessoal. O 

professor deve buscar levantar os conhecimentos prévios dos alunos e 

trabalhar os conteúdos de forma que sejam significativos, permitindo a 

reflexão sobre sua prática e experiências vividas. 

8- O conhecimento tem uma forte carga emotiva e faz parte da sua 

subjetividade. Para que haja uma apropriação subjetiva, é necessária 

rigorosidade no conhecimento intelectual e o despertar da curiosidade 

pessoal. 

9- Um conhecimento que leve em consideração determinado contexto para 

interpretá-lo e procurar transformá-lo. Os trabalhos com os temas 

transversais ou com conteúdos que problematizem os ambientes em 

que vivem os alunos favorecem a possibilidade de transformação. 

10-  O conhecimento é público e democrático. O conhecimento é um direito 

e deve estender-se para todos os alunos. 

Masetto (2010), afirma que para se pensar em inovação curricular, os 

aspectos acima considerados são essenciais, mas não podemos prescindir 

da análise de contexto da sociedade contemporânea, procurando identificar 

os novos cenários históricos, políticos, culturais, científicos, tecnológicos, 

tendo seus impactos sobre os valores e problemas que assolam as 

comunidades de crianças, jovens e adultos nas próximas décadas, no Brasil 

e no mundo. Tal contextualização nos permitirá definir o perfil do 

profissional competente e do cidadão consciente, explicitando-se as 

características que se elegem, visando-se obviamente à formação de 

profissionais que a sociedade contemporânea demanda. Perfil este que 

será transformado em objetivos educacionais a serem desenvolvidos. Tais 



 98 

objetivos constituir-se-ão nos parâmetros para a organização de um curso 

em sua totalidade, tanto nas atividades inter-relacionais programadas, como 

também na cooperação entre professores e alunos. Segundo o autor, estará 

explícita a intencionalidade do novo processo pedagógico, o qual merece 

consideração especial em um projeto inovador. 

Os objetivos educacionais citados deverão abranger, de um modo 

mais e consistente, o desenvolvimento cognitivo dos educandos, como 

também o desenvolvimento afetivo-emocional, o desenvolvimento de 

habilidades e desenvolvimento de atitudes e valores. 

A construção do processo de aprendizagem se orienta segundo os 

princípios da autoaprendizagem e da “interaprendizagem”, da 

aprendizagem colaborativa, da aprendizagem por descoberta mediante 

pesquisa, da aprendizagem significativa. Trata-se efetivamente de uma 

construção de aprendizagem que integra a pratica profissional com as 

teorias e princípios que as fundamentam durante todo o período de 

formação do aluno. 

Masetto (2011) assevera que, vinculado ao processo de 

aprendizagem, outra característica de inovação curricular é a ênfase em 

explicitar os princípios epistemológicos que respondem pela construção do 

conhecimento dos educandos. 

O mundo cientifico registra que a aprendizagem significativa e o 

construtivismo são responsáveis pela proposta de que o conhecimento 

precisa ser construído pelo aluno que lhe atribui um significado pessoal. 

Consideremos, pois, o que nos diz um estudioso desse tema: 

A aprendizagem significativa seja por recepção, seja por descoberta, 

se opõe a aprendizado mecânico, repetitivo e memorístico. 

Compreende a aquisição de novos significados. A essência da 

aprendizagem significativa está em que as ideias expressas 

simbolicamente se relacionam de maneira não arbitrária, mas 

substancial com o que o aluno já sabe. O material que aprende é 

potencialmente significativo para ele. (ASUBEL, In SACRISTÁN; 

PÉREZ GÒMEZ, 1996, p.46). 
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Para compreendermos os fenômenos acima elencados, tendo como 

alvo uma razoável perspectiva da construção do conhecimento, a 

integração será fundamental para o conhecimento humano.  

Chegamos a uma das questões mais delicadas no que tange ao 

currículo inovador: a metodologia e a avaliação tradicionais não poderão ser 

incorporadas ao currículo inovador, pois tal currículo demandará a utilização 

de metodologias ativas, valorizando e incentivando a participação dos 

alunos em seu processo de aprendizagem, tanto através dos recursos 

existentes em contextos virtuais, quanto através dos recursos existentes em 

contextos presenciais educacionais ou profissionais. Nesse sentido, a 

avaliação deve ser construída como um processo integrado à 

aprendizagem, com feedback contínuo permitindo que professor e aluno 

possam identificar imediatamente os equívocos, podendo assim corrigi-los, 

a fim de que ocorra o aprendizado almejado. 

Professor e aluno passam a assumir papéis de protagonistas nos 

processos de assimilação e transmissão de conhecimentos, haja vista que 

ambos deverão adaptar-se a nova realidade curricular. Professores 

exercerão papéis de mediadores pedagógicos em relação aos alunos, 

planejando situações de aprendizagem, mediando experiências e 

sistematizando o conhecimento. Ambos sendo parceiros e corresponsáveis 

com os alunos na articulação dos espaços e tempos educacionais, 

“coarticulando” de tal modo a experiência coletiva de construção da 

formação profissional. Os alunos, por sua vez, assumirão os papéis de 

sujeitos dos seus processos de formações, participantes ativos, parceiros 

dos demais colegas, corresponsáveis, “coarticuladores” da construção 

coletiva da formação profissional. 

Os demais colaboradores da instituição de ensino também são 

protagonistas do projeto inovador e precisam estar comprometidos com o 

mesmo, compreendendo-o, valorizando o seu papel processual e sempre 

revelando-se dispostos a darem as suas contribuições. Se não houver tal 

integração, o projeto certamente estará em risco. 
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Para adentrarmos ao domínio da elaboração de um projeto curricular 

inovador, precisamos entender o que a complexidade da realidade 

capitalista está gerando, em termos de impactos profundos, na sociedade, 

organizações, instituições de ensino e em seus actantes mais importantes: 

aqueles que ingressam no mercado de trabalho, ou que nele já se 

encontram, ou que em breve terão acesso a ele. 

A argumentação teórica sobre currículo, acima demonstrada balizou 

as ações que fomos adotando em relação ao currículo vigente no PGLS em 

Gestão de Negócios SP. 

Para que possamos entender as modificações ao longo dessa 

pesquisa-ação em atuação, faremos - no sexto capitulo da concepção do 

programa – a ponderação crítica sobre as ações adotadas. 
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CAPÍTULO V 

5 CONTEXTUALIZANDO A PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU NO BRASIL 
 

Os programas de pós-graduação passaram a ter importância em nosso 

país por volta dos anos 60, estimulado por um projeto de nação científica e 

economicamente independente que se apresentava mundialmente marcado 

pela acumulação de capital bem sucedida e conhecida como “Anos Dourados”. 

Segundo Netto e Braz (2010), os chamados “Anos Dourados” abrangem 

o período compreendido entre 1945 e início da década de 70, um período em 

que surgiram novas formas de organização do trabalho e o Estado do Bem-

Estar Social, tendo como fundamento o modo de produção taylorista/fordista. 

A importância dos programas de PGLS tem sido reconhecida nos 

diversos planos educacionais para o ensino superior, e o crescimento desses 

cursos vêm desempenhando um importante papel na sociedade mediante a 

formação de profissionais para os diferentes segmentos de atuação em nossa 

economia.  

O sistema de cursos de pós-graduação se difunde em todos os países 

como consequência do progresso do saber em todos os setores, tornando 

praticamente impossível proporcionar conhecimento e treinamento completos e 

adequados para muitas carreiras somente com os programas de graduação. A 

grande evolução em todas as áreas do conhecimento não nos permite, apenas 

através dos cursos de graduação, formar um cientista ou um técnico de alto 

padrão, tornando-se cada vez mais inviável a figura de um técnico polivalente. 

Surge então daí a necessidade de se recorrer aos estudos em cursos de pós-

graduação, quer seja para complementar a formação de pesquisador, quer seja 

para capacitação de técnicos altamente qualificados. 

Mesmo sendo importantes, em termos educacionais e econômicos, a 

literatura disponível sobre os cursos de pós-graduação é muito escassa. 
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Para melhor entendimento dos referidos PGLS, precisamos nos debruçar sobre 

a sua história: desde a época de seu surgimento até aos nossos dias. 

Motivadas pelas correntes imigratórias e pelo acelerado crescimento 

populacional, mudanças significativas de ordem socioeconômica ocorrem no 

final do século XIX, inaugurando assim o período republicano. O poder 

econômico da época centralizava-se nas oligarquias rurais e para aquele 

público não era interessante introduzir modificações em nosso sistema 

educacional. Uma classe burguesa, porém, almejava uma educação 

diferenciada, através da qual ela pudessem ascender socialmente, passando a 

reivindicar oportunidades para um maior acesso à educação. 

A primeira universidade do Brasil, a Universidade do Rio de Janeiro, foi 

criada na década de 20. Além disso, em 13 de janeiro de 1925, através do 

decreto nº16782-A, foi promulgada a Reforma de Ensino Rocha Vaz. Esse 

decreto deu origem ao curso Especial de Higiene e Saúde Pública, que tinha 

como objetivo desempenhar funções sanitárias, ou seja, um curso dirigido pelo 

diretor do Instituto Osvaldo Cruz. 

Os artigos 81, 82, 83 e 85 desse decreto estabeleceram as cadeiras que 

deveriam compor o curso e o período de doze meses para a sua duração, bem 

como a exigência de posse do diploma de médico, para a formalização da 

matricula, e para os aprovados no exame final, o direito à obtenção do diploma 

de higienista. 

Ainda no decreto acima citado, o Art.284 menciona os cursos de 

aperfeiçoamento, facultando aos professores catedráticos de qualquer 

instituição de ensino superior realizarem cursos de aperfeiçoamento, 

remunerados ou não, para aqueles que foram diplomados em cursos 

realizados em estabelecimentos oficiais de ensino. Estes cursos de 

especialização e aperfeiçoamento foram então denominados cursos de pós-

graduação Lato Sensu. 

Com a Revolução de 30, através da qual Getúlio Vargas ascendeu ao 

poder, no qual houve estímulo de uma nova política econômica, emergiu 
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também a necessidade de realizar modificações no setor educacional, que não 

estava preparado para implantar substanciais na área da educação. 

A Reforma do Ensino Superior, ainda que conservadora, aconteceu 

mediante o Decreto nº 19.851 de 11 de abril de 1931, e foi empreendida por 

Francisco Campos, ministro do recém-criado Ministério da Educação e Saúde 

Pública e através de tal decreto, outras instituições surgiram. 

Em 1933, houve a criação da Escola Livre de Sociologia e Política de 

São Paulo, a criação da Universidade de São Paulo, em 25 de julho de 1933, a 

fundação da Universidade do Distrito Federal, em 04 de abril de 1935, com 

recursos do fundo liberal democrata.  

A abordagem especifica sobre os cursos de especialização e 

aperfeiçoamento está presente no Art.70 e diz o seguinte: 

“Os candidatos aos cursos de especialização e aperfeiçoamento poderão ser 

médicos ou estudantes que tenham realizado anteriormente o curso normal da 

respectiva cadeira” (p.361) 

O decreto supracitado regulamentou também os cursos de 

especialização em Perícia Médico Legal e Saúde Pública. 

A partir da Reforma Francisco Campos a ideia de cursos de doutorado 

surgiu e os mesmos seriam ministrados pela Universidade do Rio de Janeiro. 

A Constituição de 1946, estabeleceu que é da competência da União 

legislar sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o projeto de lei 

para as mesmas foi apresentado em 1947, porém promulgado somente em 

1961. O Decreto nº 21.231, de 18 de junho de 1946, apresenta pela primeira 

vez o termo pós-graduação no estatuto da Universidade do Brasil, no qual os 

artigos 73, 74, 76 e 77 tratam dos cursos de aperfeiçoamento, especialização, 

pós-graduação e doutorado, respectivamente: 
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“Art.73 – Os cursos de aperfeiçoamento serão destinados a revisão e 

desenvolvimento dos estudos feitos nos cursos normais, pela forma 

estabelecida no regimento.” 

“Art.74 – Os cursos de especialização serão destinados a ministrar 

conhecimentos aprofundados nos diferentes ramos de estudos filosóficos, 

científicos, artísticos ou técnicos, pela forma estabelecida no regimento e de 

acordo com programas previamente aprovados pela congregação.” 

“Art.76 – Os cursos de pós-graduação, destinados aos diplomados, terão por 

fim especial a formação sistemática de especialização profissional, de acordo 

com o que for estabelecido pelo regimento.” 

Visando atender a toda gama de legislação, desde o surgimento do 

Ensino Superior em nosso país, é necessário desenvolver um estudo sobre 

como as instituições de ensino, que ministram programas de pós-graduação 

lato sensu atenderão às demandas legais e, em tal contexto, precisaremos nos 

reportar a uma questão importantíssima: qual o Currículo que atenderá às 

demandas deste novo século, XXI. 

Em 1952, o Brasil e os Estados Unidos da América firmaram um acordo, 

visando impedir que os países subdesenvolvidos fossem atraídos para a zona 

de influência comunista. Esse acordo fechou vários convênios com escolas e 

universidades, propiciando então importantes contribuições à história da pós-

graduação brasileira, possibilitando assim que tantos alunos brasileiros fossem 

fazer programas de mestrado e doutorado nos Estados Unidos, como também 

inúmeros professores e pesquisadores norte-americanos viessem para o Brasil 

com o intuito de desenvolver programas de pós-graduação stricto sensu nas 

universidades brasileiras. 

5.1 Pós-Graduação: da década de 20 aos dias atuais 

Em 1960, ocorreu o projeto de criação da Fundação Universidade de 

Brasília, que se converteu na Lei nº 3.998, datada de 15 de dezembro de 1961, 

na qual surge a ideia de pós-graduação como atividade regular e permanente 

da universidade. (SUCUPIRA, 1980). 
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As primeiras iniciativas de cursos de pós-graduação ocorreram na 

Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal do Rio de Janeiro e no 

Instituto de Tecnologia da Aeronáutica (ITA). 

O primeiro de curso de pós-graduação em engenharia química originou-

se em 1963, com o Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), que havia sido fundado em 1959. A partir de então, instalou-se 

a Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia (COPPE) 

da UFRJ. (SUCUPIRA, 1979 e 1980).  

Em 20 de dezembro de 1961, é votada e promulgada a lei nº 4.024, que 

se refere às Diretrizes e Bases da Educação Nacional, (LDBEN). Nesta lei, o 

artigo 69 faz referência aos cursos de especialização e aperfeiçoamento, e tal 

artigo versa o seguinte: 

• “Art.69. Nos estabelecimentos de ensino superior podem ser ministrados 

os seguintes cursos: 

a) de graduação, abertos à matricula de candidatos que hajam 

concluído o ciclo colegial ou equivalente, e obtido classificação em 

concurso de habilitação. 

b) de pós-graduação, aberto à matricula de candidatos que hajam 

concluído o curso de graduação e obtido os respectivos diplomas. 

c) de especialização, aperfeiçoamento e extensão, ou quaisquer outros 

a juízo do respectivo instituto de ensino, abertos a candidatos com 

preparo e requisitos que vierem a ser exigidos.” 

 

Sucupira (1979) relata que, nos diferentes projetos apresentados 

durante a elaboração da LDBEN, foram identificados a imprecisão em torno da 

questão do ensino da pós-graduação. Para alguns, os cursos de pós-

graduação referiam-se a qualquer curso para o qual fosse exigido o diploma de 

graduação; para outros, a pós-graduação era entendida como curso de 

especialização e aperfeiçoamento profissional; e outros ainda entendiam a pós-

graduação como doutoramento. 
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Essas diferentes interpretações denotam a imprecisão conceitual e 

ausência de delimitação precisa acerca da natureza e papel dos cursos de 

especialização, aperfeiçoamento e extensão, aspectos que ainda estão 

presentes até nos dias atuais. 

A década de 60 foi marcada por crises econômicas, reivindicações e 

greve das classes operárias e também pelas pressões que exigiam a reforma 

no sistema educacional, que fora deflagrada na década de 50. Tais fatos 

ocorridos contribuíram para a expansão dos cursos de graduação e, na década 

de 60, para os de pós-graduação. 

Em 1965, a pedido do ministro da Educação e Cultura, foi solicitado ao 

Conselho Federal de Educação (CFE) a definição e regulamentação dos 

cursos de pós-graduação expressos na letra b do art.69 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, visando dirimir as diferentes interpretações 

sobre o conceito de pós-graduação. Desse processo, o relator do parecer nº 

977/65, definiu para o art.69 da LDBEN, alínea “b”, que os cursos constantes 

no mesmo correspondiam aos cursos de mestrado e doutorado. 

O parecer 977/65 distingue então dois tipos de pós-graduação: 

• Cursos stricto sensu: incluem o mestrado e doutorado, com 

objetivos de natureza acadêmica, de pesquisa e de cultura, tendo 

como compromisso o avanço do saber. São atividades regulares 

e permanentes e conferem diplomas de mestre ou doutor. O 

doutorado corresponde ao nível mais alto da hierarquia dos 

cursos que compõem o sistema universitário. 

• Cursos lato sensu: correspondem aos cursos de especialização 

e aperfeiçoamento com significado técnico, prático e profissional. 

São cursos esporádicos e conferem certificados de 

aperfeiçoamento, ressalvados os cursos de especialização em 

medicina, que eram praticados em forma de residência. 

Podemos notar que ainda há nebulosidade quanto à precisão e 

delimitação da natureza dos referidos programas. 
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Com receio de que os cursos de pós-graduação se proliferassem de 

forma incontrolada, o parecer 977/65 definiu que: “os cursos de pós-graduação 

devem ser aprovados pelo Conselho Federal de Educação para que seus 

diplomas sejam registrados no Ministério da Educação e possam produzir 

efeitos legais. Para tal propósito, o CFE baixará normas fixando critérios de 

aprovação dos cursos”. 

Em 02 de julho de 1968, através do decreto nº 62.937, houve a 

constituição do Grupo de Trabalho para a Reforma Universitária (GTRU). Este 

grupo elaborou um relatório específico para a pós-graduação, em que ressalta 

a importância da implantação dos cursos como condição fundamental para 

transformar a universidade brasileira em centro criador de cultura, ciência e 

renovação tecnológica. Ressalta ainda nesse relatório a importância de 

desenvolver uma política nacional de pós-graduação, e que a mesma deveria 

ser de iniciativa do governo federal. 

Ainda abordando a reforma universitária, aprova-se a lei nº 5.540, de 28 

de novembro de 1968, que em seu art.17 discorre sobre os tipos de cursos que 

compõem o ensino superior. Em nosso estudo, deter-nos-emos na letra c do 

referido art. 17, que aborda a questão dos cursos de especialização: 

“Art.17. Nas universidades e nos estabelecimentos de ensino superior poderão 

ser ministrados as seguintes modalidades de cursos: 

• Letra c) de especialização e aperfeiçoamento, abertos à matricula de 

candidatos diplomados em cursos de graduação ou que apresentem 

títulos equivalentes, que correspondem pelo Parecer 977/65 aos cursos 

de pós-graduação lato sensu. 

Com relação aos cursos de especialização e aperfeiçoamento, o art.25 

estabelece: 

• “os cursos de especialização, aperfeiçoamento, extensão e outros serão 

ministrados de acordo com os planos traçados e aprovados pelas 

universidades e pelos estabelecimentos isolados.” 
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Entretanto, foi a partir da reforma universitária de 1968, que se 

reconheceu a necessidade de formação de profissionais especializados para 

atuar na docência de ensino superior, que era condição fundamental para 

atender às demandas geradas pelo novo contexto de crescimento do país. 

5.1.1 Planos Nacionais de Pós-Graduação: dos anos 70 a 2020 

Para atender a esta nova demanda, o Ministério da Educação (MEC) 

criou, no ano de 1973, um grupo de trabalho e propôs algumas medidas que 

vieram a configurar a política nacional de pós-graduação. Em 1974, através do 

decreto nº 73.411, criou-se o Conselho Nacional de Pós-graduação (CNPG), o 

qual tinha como objetivo desenvolver o Plano Nacional de Pós-Graduação 

(PNPG) aprovado pelo Decreto nº 76.058 de 30 de julho de 1975. 

Em continuidade ao propósito de desenvolver a pós-graduação no país, 

surge o I Plano Nacional de Pós-graduação (I PNPG), que vigorou no período 

de 1975 a 1979, e esboçava uma política de pós-graduação. Tal plano propôs 

medidas para as instituições que promovessem cursos de pós-graduação 

visando transformá-los em centros de atividades criativas. 

A maior ênfase desse plano era para os cursos de pós-graduação stricto 

sensu, todavia, era de vital importância apresentar soluções para os cursos de 

especialização e aperfeiçoamento que deveriam sanar a escassez de recursos 

humanos para o atual contexto socioeconômico brasileiro em ampla expansão. 

Este plano explicita a orientação a ser adotada em relação aos dois 

tipos de pós-graduação lato-sensu: 

• “Ativar e incentivar a pós-graduação no sentido lato - aperfeiçoamento e 

especialização - através de programas específicos, para que possam 

atender de maneira mais eficiente e flexível as necessidades 

conjunturais do mercado de trabalho”. (CAPES, 1975, p.147). 
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Nesse sentido, a Coordenação de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

passa a ter importante papel na implantação da nova política, e para tal 

propósito assume as seguintes atribuições: 

• Organizar, implantar, acompanhar e avaliar os programas de 

capacitação de docentes. 

• Adequar, quantitativa e qualitativamente, os quadros docentes das 

universidades às necessidades do ensino. 

• Encorajar a formação de pessoal em cursos de pós-graduação stricto e 

lato sensu. 

Atendendo ao primeiro item de suas atribuições, o Programa Nacional 

de Capacitação de Professores de Instituições de Ensino Superior 

(PROCAPIES) define os cursos de especialização e aperfeiçoamento da 

seguinte forma: 

• Aperfeiçoamento: curso ou atividade teórico-prática com a finalidade de 

ampliação e desenvolvimento de conhecimentos e metodologia do 

ensino superior, de metodologia científica, de conteúdo específico, com 

duração mínima de 180 horas. 

• Especialização: curso ou atividade com finalidade de aprofundamento 

de conhecimentos teóricos e práticos, em setores específicos do saber, 

de capacitação em metodologia de ensino e em metodologia científica, 

com duração mínima de 300 horas/aula. 

Segundo a PROCAPIES, as duas modalidades supracitadas deverão 

orientar-se pelos princípios da interdisciplinaridade, instrumentalidade, 

criatividade e articulação. Cabe aqui explicitarmos o significado de cada um 

dos princípios citados: 

• Interdisciplinaridade: entende-se, através deste conceito, a integração 

de conhecimentos de uma determinada área de ciência com 

conhecimentos relativos às áreas de metodologia. 

• Instrumentalidade: diz respeito à organização desses cursos, de modo 

a permitir que os professores que os frequentam possam não só 
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adquirir, atualizar e aprofundar conhecimentos teóricos, como também 

processar e manipular esses conhecimentos, tendo em vista o 

desempenho da função docente. 

• Flexibilidade: envolve a possibilidade de enfatizar a metodologia 

cientifica, a metodologia do ensino superior ou ainda o conteúdo 

específico, dependendo da clientela, necessidades, prioridades e 

peculiaridades de cada situação. 

• Terminalidade e continuidade: termos que sugerem que se leve em 

consideração uma linha de continuidade e simultaneidade de 

terminalidade. 

• Articulação: refere-se à possibilidade e ao critério de cada instituição 

para se aproveitar os créditos obtidos em cursos de pós-graduação lato 

sensu para os cursos de mestrado, dependendo da natureza dos cursos 

lato sensu. 

Parece-nos que os princípios supracitados nunca saíram papel em sua 

integralidade, haja vista que alguns itens foram cumpridos por algumas 

instituições de ensino, todavia outros ficaram na intenção de que pudessem ser 

executados algum dia, mas até o presente momento, ainda são fontes de 

acirradas discussões no âmbito das instituições de ensino. 

Diante de tal fato, e como até então ainda não havia qualquer 

regulamentação para os programas lato sensu, foi em novembro de 1977, após 

uma lacuna de 12 anos, que o Conselho Federal de Educação publicou a 

Resolução nº 14/1977, a qual esclarecia em que condições os certificados 

emitidos para os egressos destes cursos poderiam ser utilizados para esta 

finalidade, ou seja, a de formar docentes para o magistério. Entretanto, talvez 

por conta desta lacuna, os registros sobre a realização destes cursos nas 

instituições de ensino superior não conseguiam dar conta de revelar como 

eram ministrados (BRASIL, 1977). 

O II PNPG, instituído em 16 de novembro de 1982 (DOU, 18/11/1982) 

através do Decreto nº 87.814, em harmonia com as orientações do III Plano 

Nacional de Desenvolvimento e do II Plano Básico de Desenvolvimento 

Cientifico e Tecnológico, sinaliza que estimulará a abertura gradativa do leque 
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de opções de cursos de pós-graduação para adequar-se às demandas do 

contexto profissional. 

Tancredo Neves, o novo presidente eleito em 15 de janeiro de 1985, já 

manifestava em seu discurso de posse a preocupação com o ensino superior e 

sugeriu a formação de uma comissão para estudá-lo. Esta comissão foi 

constituída em 02 de maio de 1985, para, no prazo de seis meses a partir de 

consultas à sociedade e à comunidade acadêmica, apresentar reivindicações e 

subsídios para a formulação de uma nova política para a educação superior 

brasileira.  

O relatório elaborado por esta comissão apresentou seis propostas: 

• Reformulação do CFE. 

• Consolidação da autonomia e da democracia interna nas 

universidades. 

• Alteração dos mecanismos de financiamento do ensino superior. 

• Democratização do acesso ao ensino superior. 

• Fortalecimento da pesquisa científica e da pós-graduação. 

• Adequação do ensino de graduação às necessidades presentes e 

futuras do país. 

Para o nosso objeto de estudo a quinta proposta é de suma importância, 

pois ela recomenda à comissão que se valorizassem os cursos de pós-

graduação lato sensu ao afirmar que os cursos de pós-graduação lato sensu 

devem ser voltados para a formação profissional e para o magistério, devendo 

ser incentivados como alternativa de valor equivalente aos mestrados e 

doutorados de pesquisa dominante na época. 

Em 27 de outubro de 1983, a Resolução nº 12/1983 ratificava o enfoque 

que estes cursos tinham em relação à carreira docente, quando estabeleceu 

como preocupação central o “aspecto formativo de cursos de aperfeiçoamento 

e especialização para o magistério superior”. O art.4º desta resolução fazia 

referência à formação didático-pedagógica que deveria ser oferecida nos 

cursos que tivessem 60 horas de carga horária, e iniciação à pesquisa, o que 
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denotava a preocupação com a qualificação dos egressos desses cursos que, 

a priori, poderiam atuar no magistério superior. (FONSECA, 2004). 

Segundo a CAPES, para dar um novo enfoque à pós-graduação lato 

sensu, era necessário mudar a Resolução 12/1983, adequando-a ao novo 

cenário do ensino superior, que diante da expansão da pós-graduação stricto 

sensu e sua capacidade para formar mestres e doutores, torna obsoleta a ideia 

de pensar nos cursos de especialização e aperfeiçoamento como cursos 

adequados para formação de docentes para o magistério superior. (FONSECA, 

2004). 

Em continuidade ao processo de institucionalização da pós-graduação, 

aprovou-se, em 09 de novembro de 1986, o III PNPG para o período de 1986-

1989. 

Em tal plano há uma demanda reprimida para a modalidade dos cursos 

de pós-graduação lato sensu, tanto pelo setor educacional, quanto pelo setor 

produtivo, que fica demonstrado nas premissas do plano citado em seu terceiro 

objetivo. 

Esse plano teve como principais objetivos: 

• Consolidação e melhoria do desempenho dos cursos de pós-

graduação. 

• Institucionalização da pesquisa nas universidades, visando assegurar 

o funcionamento da pós-graduação. 

• Integração da pós-graduação no sistema de Ciência e Tecnologia, 

envolvendo inclusive o setor produtivo. 

 

5.1.2 Lei de Diretrizes e Bases: Regulamentação do Sistema Nacional de 
Educação  

Após dez anos de estudos sobre o Sistema Educacional, é aprovada, 

em 20 de dezembro de 1996, a LDB, que é a Lei que regulamenta o Sistema 

Nacional de Educação. 
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TÍTULO I - DA EDUCAÇÃO 
 
Art.1° A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais. 

§1° Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 

predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. 

§2° A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 

social. 

 

TÍTULO II - DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO NACIONAL 
 
Art. 2° A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho. 

Art. 3° O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V – coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII – valorização do profissional da educação escolar; 

VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação 

dos sistemas de ensino; 

IX – garantia de padrão de qualidade; 

X – valorização da experiência extraescolar; 

XI – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

A LDB de 1996, aborda, em seu Art. 44, aspectos importantes para a 

pós-graduação: 
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Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: 

I – cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de 

abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos 

pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou 

equivalente; 

II – de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio 

ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; 

III – de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, 

cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos 

diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das 

instituições de ensino; 

IV – de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 

estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. 

Parece que, neste caso, a própria LDB já sinalizava que os cursos para 

formação de professores para o ensino superior se dariam através dos 

programas de mestrado e doutorado. Deixando para os demais casos os 

aspectos mais profissionalizantes da educação. Nesse sentido, constatamos 

aqui uma grande oportunidade para desenvolvermos um currículo que 

realmente propicie o desenvolvimento de capacidades necessárias à formação 

de gestores de negócios, em suas diferentes áreas, tais como salienta 

Perrenoud (2013, p.38): cidadania, saúde, consumo, alimentação, gestão de 

recursos, proteção ambiental, comunicação, negociação e mediação, relações 

de amizade, profissionais, amorosas, familiares, sociabilidade, sexualidade, 

uso da mídia e das redes sociais, jogos, rituais, deslocamentos e transportes. 

Tal processo abrange um sistema organizado, apresentando inúmeros 

atores: instituição de ensino, professores, alunos e ex-alunos, organizações. 

Compreende também uma construção conjunta do que é e como selecionar o 

conjunto de experiências e conhecimentos, fatores essenciais para o 

aprendizado dos alunos que procuram os programas de especialização em 

áreas especificas do conhecimento, bem como capacitar os professores para 

executá-lo. 
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Em 1986, é lançado o III PNPG, que vigorou até 1989, com a finalidade 

de possibilitar o entendimento dos fundamentos do plano e o reconhecimento 

das condições que devem ser satisfeitas para viabilizá-lo, no qual explicitam-se 

as seguintes premissas: 

• A pós-graduação, como processo de formação de recursos humanos, é 

parte do Sistema Educacional e do Sistema de Ciência e Tecnologia, e 

depende do funcionamento adequado destes para a sua evolução. 

• À pós-graduação cabe o duplo papel de formar recursos humanos de 

alto nível, contribuindo assim, por meio da pesquisa, para a solução de 

problemas sociais, econômicos e tecnológicos. 

• A universidade é o local privilegiado para a formação e o 

aperfeiçoamento cultural, científico e profissional do pessoal de alta 

qualificação através da pós-graduação. O desenvolvimento científico e 

tecnológico depende do fortalecimento da universidade como um todo e 

da pós-graduação como atividade indissociável da pesquisa. 

• A consolidação da pesquisa e da pós-graduação e a expansão da base 

científica nacional, entendida como o estoque disponível de recursos 

humanos com qualificação adequada às atividades de ciência e 

tecnologia, são objetivos do governo e da sociedade; a expansão da 

base científica nacional se faz necessária para atender às políticas e 

estratégias de desenvolvimento científico e tecnológico e às 

necessidades do sistema educacional e do mercado de trabalho. 

• Existência e disponibilidade de recursos suficientes para implementação 

dos objetivos do Plano. (PNPG 2005-2010). 

Um dos objetivos tímidos do III PNPG para a pós-graduação lato sensu 

está presente no item 6.5 das estratégias para execução do Plano, que trata do 

seguinte aspecto: 

• Valorizar a pós-graduação lato sensu de modo a atender à 

heterogeneidade das demandas de áreas do conhecimento e do 

mercado de trabalho. 
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Cada vez mais a legislação restringe as possibilidades para os 

programas lato sensu, e com a resolução nº 03 de 05 de outubro de 1999, 

publicada pela CES, fixa em seu artigo 3º, § 3, a seguinte condição: 

• Em qualquer hipótese, o número de docentes sem título de Mestre não 

poderá ultrapassar 1/3 (um terço) do corpo docente, salvo em casos 

especiais previamente aprovados pela Câmara de Educação Superior 

do CNE. 

Muitos aspectos motivaram a publicação dessa nova resolução: 

diferentes nomenclaturas, ausência de uma política da CAPES para a pós-

graduação lato e stricto sensu e a criação do mestrado profissional. Tal 

resolução teve um período de vida muito curto, gerando uma nova discussão 

no conjunto das forças políticas educacionais especialmente para a pós-

graduação lato-sensu. (FONSECA, 2004). 

As turbulências para delimitar as atuações do stricto e lato sensu 

continuaram e, em 03 de abril de 2001, a CES do CNE publicou uma nova 

resolução estabelecendo normas de funcionamento para os cursos de pós-

graduação lato sensu em especial dos art. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, que traz as 

novas regulamentações para os cursos de pós-graduação lato sensu. 

Art. 6º Os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos por 

instituições de ensino superior ou instituições especialmente 

credenciadas para atuarem nesse nível educacional independem de 

autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento e 

devem atender ao disposto nesta resolução. (MEC, 2001). 

Estão incluídos nestes cursos, os de especialização, aperfeiçoamento e 

MBA – Master Business Administration –, que devem atender à flexibilização 

do ensino superior e tem como um dos objetivos atender às expectativas de 

aprimoramento acadêmico e profissional. Em tese, esses cursos deveriam ser 

supervisionados por órgãos competentes, o INEP – Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais. Anísio Teixeira, em 2005, manifestou o 

interesse em fiscalizar ou até avaliar esses cursos. Como tal fato não se 

concretizou, os cursos lato-sensu ficaram sem controle externo. Somente em 
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08 de junho de 2007, com a promulgação da Resolução nº 1, que estabeleceu 

as normas para o funcionamento dos cursos de pós-graduação lato sensu em 

nível de especialização.  

Estas nossas inquietações encontram eco nos dados apontados pelo 

censo da Educação Superior realizado pelo INEP/MEC em 2003. Os dados 

revelaram que, no período de 2001 a 2003, houve um crescimento de 47% do 

número total de instituições que oferecem estes cursos (INEP/MEC, 2003). 

É sabido que os cursos lato sensu foram “concebidos e consolidados 

historicamente como atividades acadêmicas que possuem grande 

mutabilidade, dinamicidade e temporalidade”, mas não podemos permitir que 

sua configuração possa ultrapassar as fronteiras da rigorosa regulamentação 

para ministrar tais cursos, a qual tão necessária quanto àquela exigida para a 

pós-graduação stricto sensu (PILATI, 2006; p.13). 

Quando realizamos a revisão histórica para a efetivação de nosso 

trabalho, constatamos, de um lado, que não há uma política educacional dos 

órgãos do governo para a pós-graduação lato sensu. Por outro lado, o 

aprofundamento dos conhecimentos que levam os profissionais a procurarem 

esses cursos “muitas vezes são estimulados pelos planos de carreira de 

órgãos públicos, sistemas de educação estaduais e municipais, grandes 

empresas estatais e a competição no mercado de trabalho”. 

Tais fatores deveriam servir de incentivo para que os órgãos do governo, 

responsáveis pelo sistema de pós-graduação, voltassem seu olhar para esta 

modalidade de cursos e investissem em políticas educacionais que 

fortalecessem a pós-graduação lato sensu conferindo-lhe o verdadeiro valor na 

formação de profissionais para o país (PILATI, 2006; p.18). 

Segundo Siqueira (2010), o IV PNPG (1998-2002) estagnou-se na teoria 
e não foi divulgado ao público.  

Abílio Afonso Baeta Neves, ex-presidente da CAPES (1995-2002), num 

depoimento ao INFOCAPES alega que: 
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Já no final de 1995, uma portaria da CAPES chamou a atenção para 

o fato de que a pós-graduação stricto sensu poderia conduzir à 

formação para o mercado não acadêmico, para os mercados que 

chamávamos de profissional. 

Era preciso olhar para esse tipo de pós-graduação de modo distinto 

do que se fazia com a pós-graduação acadêmica. Dois anos depois 

dessa portaria, notamos que não havia acontecido nada. O sistema 

não reagiu. O número de propostas de mestrado profissional foi muito 

pequeno (NEVES, 2002, p. 8). 

Kuenzer e Moraes (2011) asseveram que a CAPES, a partir desse 

episódio, passou a priorizar a produção cientifica, constituindo os modelos de 

mestrado e doutorado vigentes, com enfoque na formação de pesquisadores. 

Apesar do rótulo acadêmico, considerava-se que na prática, tal nível de ensino, 

desde a criação dos primeiros programas, apresenta: cursos e áreas de estudo 

com orientação tipicamente profissionalizante; alunos vocacionados que têm 

frustradas suas expectativas de qualificação para um segmento do mercado de 

trabalho em que a habilitação desejada não se relaciona com a elaboração de 

dissertações e teses de natureza acadêmica (BRASIL, 2001). 

Reafirmando a importância de investir na titulação dos docentes que 

atuam nas IES (Instituições de Ensino Superior) o V PNPG (2005-2010), tendo 

como objetivo expandir o sistema de formação de professores para o ensino 

superior do país e do sistema de ciência e tecnologia em sinergia com o setor 

empresarial, a CAPES, (2004, p.9) destaca o caráter prático-profissional de 

aperfeiçoamento do referido plano e deixa clara a diferença entre stricto e lato 

sensu.  

Nesse interim, é promulgada a Resolução Nº 1, de 08 de Junho de 

2007, que estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-

graduação lato sensu, em nível de especialização. O texto afirma: 

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação, no uso de suas atribuições legais, 

tendo em vista o disposto nos arts. 9º, inciso VII, e 44, inciso III, 

da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e com 

fundamento no Parecer CNE/CES n° 263/2006, homologado 
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por Despacho do Senhor Ministro da Educação em 18 de maio 

de 2007, publicado no DOU de 21 de maio de 2007, resolve: 

Art. 1° Os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos por 

instituições de educação superior devidamente credenciadas 

independem de autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento, e devem atender ao disposto nesta 

Resolução. 

§ 1° Incluem-se na categoria de curso de pós-graduação lato 

sensu aqueles cuja equivalência se ajuste aos termos desta 

Resolução. 

§ 2° Excluem-se desta Resolução os cursos de pós-graduação 

denominados de aperfeiçoamento e outros. 

§ 3° Os cursos de pós-graduação lato sensu são abertos a 

candidatos diplomados em cursos de graduação ou demais 

cursos superiores e que atendam às exigências das instituições 

de ensino. 

§ 4° As instituições especialmente credenciadas para atuar 

nesse nível educacional poderão ofertar cursos de 

especialização, única e exclusivamente, na área do saber e no 

endereço definidos no ato de seu credenciamento, atendido ao 

disposto nesta Resolução. 

Art. 2° Os cursos de pós-graduação lato sensu, por área, ficam 

sujeitos à avaliação dos órgãos competentes a ser efetuada 

por ocasião do recredenciamento da instituição. 

Art. 3° As instituições que ofereçam cursos de pós-graduação 

lato sensu deverão fornecer informações referentes a esses 

cursos, sempre que solicitadas pelo órgão coordenador do 

Censo do Ensino Superior, nos prazos e demais condições 

estabelecidas. 

Art. 4° O corpo docente de cursos de pós-graduação lato 

sensu, em nível de especialização, deverá ser constituído por 

professores especialistas ou de reconhecida capacidade 

técnico-profissional, sendo que 50% (cinquenta por cento) 

destes, pelo menos, deverão apresentar titulação de mestre ou 

de doutor obtido em programa de pós-graduação stricto sensu 

reconhecido pelo Ministério da Educação. 
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Art. 5° Os cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de 

especialização, têm duração mínima de 360 (trezentas e 

sessenta) horas, nestas não computado o tempo de estudo 

individual ou em grupo, sem assistência docente, e o 

reservado, obrigatoriamente, para elaboração individual de 

monografia ou trabalho de conclusão de curso. 

Art. 6° Os cursos de pós-graduação lato sensu a distância 

somente poderão ser oferecidos por instituições credenciadas 

pela União, conforme o disposto no § 1° do art. 80 da Lei n° 

9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

(*) Resolução CNE/CES 1/2007. Diário Oficial da União, 

Brasília, 8 de junho de 2007, Seção 1, pág. 9. 

(**) Alterada pela Resolução CNE/CES nº 5, de 25 de setembro 

de 2008, que estabelece normas para o credenciamento 

especial de Instituições não Educacionais para oferta de cursos 

de especialização. 

Parágrafo único. Os cursos de pós-graduação lato sensu 

oferecidos à distância deverão incluir, necessariamente, provas 

presenciais e defesa presencial individual de monografia ou 

trabalho de conclusão de curso. 

Art. 7° A instituição responsável pelo curso de pós-graduação 

lato sensu expedirá certificado a que farão jus os alunos que 

tiverem obtido aproveitamento, segundo os critérios de 

avaliação previamente estabelecidos, sendo obrigatório, nos 

cursos presenciais, pelo menos, 75% (setenta e cinco por 

cento) de frequência. 

§ 1° Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação 

lato sensu devem mencionar a área de conhecimento do curso 

e serem acompanhados do respectivo histórico escolar, do qual 

devem constar, obrigatoriamente: 

I - relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito 

obtido pelo aluno e nome e qualificação dos professores por 

elas responsáveis; 

II - período em que o curso foi realizado e a sua duração total, 

em horas de efetivo trabalho acadêmico; 

III - título da monografia ou do trabalho de conclusão do curso 

e nota ou conceito obtido; 
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IV - declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as 

disposições da presente resolução; e 

V - citação do ato legal de credenciamento da instituição. 

§ 2° Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação 

lato sensu, em nível de especialização, na modalidade 

presencial ou a distância, devem ser obrigatoriamente 

registrados pela instituição devidamente credenciada e que 

efetivamente ministrou o curso. 

§ 3° Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação 

lato sensu, em nível de especialização, que se enquadrem nos 

dispositivos estabelecidos nesta Resolução terão validade 

nacional. 

Art. 8° Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação, ficando revogados os arts. 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11 e 

12 da Resolução CNE/CES n° 1, de 3 de abril de 2001, e 

demais disposições em contrário. 

Dessa forma, parece-nos que existe um drama e uma trama em relação 

aos programas de especialização, pois as instituições de ensino não precisam 

trabalhar com definições previas de currículo, podendo então constituir os 

conteúdos que certo modo, melhor corresponderem às demandas do 

CNE/CES.  

Não devemos, porém, nos furtar da seguinte questão: será que estamos 

atendendo às demandas tanto aquelas referentes à sociedade como um todo, 

como também aquelas referentes a um mercado de trabalho cada vez mais 

exigente em seus critérios e processos de seleção, haja vista que o curso é de 

caráter profissionalizante? 

Em 2010, surge o VI Plano Nacional de Pós-Graduação para o período 

2011-2020. Devido ao referido plano, o resgate de pontos importantes dos 

planos anteriores, no que diz respeito à evolução do sistema brasileiro de pós-

graduação stricto sensu, passou a estabelecer projeções para crescimento 

futuro, haja vista que ele apresenta um novo desafio: o melhoramento da 

qualidade da educação básica e seus padrões mínimos, descrevendo assim as 



 122 

responsabilidades e o regime de colaboração entre pós-graduação e educação 

básica, adequando-as segundo os primas de uma cooperação internacional. 

Diante de tal cenário, parece-nos que há um descontrole das ofertas dos 

PGLS, porquanto não há controle mínimo, tanto em caráter quantitativo, quanto 

em caráter qualitativo, por nenhum dos órgãos vinculados diretamente à 

educação, quer seja sem âmbito federal ou em âmbito estadual. Atualmente, tal 

controle depende muito mais da gestão das instituições de ensino superior, ou 

daquelas credenciadas para semelhante propósito, do que propriamente dito 

dos órgãos governamentais. 

Em 12 de fevereiro de 2014, foi promulgada a Resolução nº 2, que 

institui o cadastro nacional de oferta de cursos de pós-graduação lato sensu 

(especialização) das instituições credenciadas no sistema federal de ensino. 

Parece-nos que tal resolução surgiu tardiamente, e ainda revelando em sua 

composição um viés altamente quantitativo, pois devido à proliferação dos 

referidos cursos, de fato, não encontramos dados confiáveis a respeito do que 

as instituições de ensino têm feito nesta área da educação. Não sabemos 

quantos e nem quais são os cursos oferecidos, quem os ministra, quais os 

padrões de ensino ofertados, quais credenciais possuem seus corpos docentes 

etc. Assim sendo, julgamos ser de vital importância a elaboração de um 

currículo inovador, visando inserir no mercado de trabalho profissionais 

altamente capacitados para a atuação na área de gestão de negócios. 

O que podemos perceber com o surgimento de tantos cursos nessa área 

é que ela tende a se expandir, porém sem ter um padrão de qualidade 

confiável, pois segundo dados recentes infelizmente, o Brasil ocupa as últimas 

posições no “ranking” sobre a educação entre as nações, porquanto a 

capacidade do brasileiro para solucionar problemas é inexpressiva, 

apresentando, pois, baixa competitividade e produtividade. Quanto ao quesito 

referente à competitividade, o Brasil ainda detém o terceiro terço das 

pesquisas. 
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Como melhorar a qualidade de vida dos brasileiros se não sabemos 

sequer aumentar nossa capacidade produtiva? A triste realidade é que ainda 

nos faltam os elementos essenciais para atingirmos esse objetivo. 

Sabemos que, independentemente das resoluções pertinentes aos 

cursos de PGLS, as instituições de ensino que ofertam os referidos programas 

devem se preocupar com os aspectos essenciais e não podem abrir mão de 

princípios essenciais, tais como: forte comprometimento com o domínio 

cognitivo; articulação entre teoria e prática; criação coletiva de conteúdos 

programáticos para o curso em questão. 

Masetto ainda foca a importância da formação de professores para este 

novo contexto em que estamos inseridos e, consequentemente, para os novos 

currículos. Outros autores, tais como: Inbernón (1998), Perrenoud (2003) e 

Ribas (2001), relatam em suas obras a importância da Educação continuada 

como uma forma de aprimoramento e atualização constante de profissionais e 

professores. 

O que podemos entender com a expressão “educação continuada”? 

Estaria a PGLS inserida nesse tipo de educação? 

A primeira perspectiva nos permite frisar que educação continuada pode 

ser entendida como a educação subsequente à graduação e vem se 

consolidando como forma de aprimoramento das formações profissionais 

exigidas pelo mercado de trabalho, a partir do atendimento às demandas 

oriundas da expansão e internacionalização do mercado brasileiro. Esse 

cenário permite a discussão da continuidade educacional sob três perspectivas: 

a primeira condicionada ao que Ferreti (1997) chamou de ponto crítico do 

mundo empresarial, ou como na visão de Doyle (1994), da formação 

profissional como ferramenta estratégica. Ou seja, a educação pós-graduada 

como resolução das demandas do desenvolvimento de saberes profissionais 

em curto prazo (mão de obra efetiva), e em longo prazo (mão de obra futura).  

A segunda perspectiva trata a continuidade educacional como uma 

questão de necessidade e não de opção, por estar relacionada ao exercício da 
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manutenção, para alguns, e para outros, da construção da carreira, do ponto 

de vista do profissional. Pode-se dizer que o aprendizado contínuo é tido como 

fator condicionante para a entrada e a permanência no mundo corporativo por 

meio do domínio de uma especialidade (MELO e BORGES, 2005); (PILATI, 

2006); (GIULLIANI et al, 2007).  

A terceira perspectiva baseia-se na visão da formação profissional como 

uma forma de inclusão de uma minoria, por meio do aumento da sua renda e 

reclassificação social proporcionada pelo desenvolvimento de habilidades 

práticas. Dessa forma, a educação foi se transformando ao longo dos anos em 

ferramenta de inserção na estrutura ocupacional da sociedade, tornando-se um 

patrimônio retratado como um conhecimento a ser disseminado dentro das 

organizações, por estudiosos e profissionais (PILATI, 2006); (BERTERO, 

2007).  

Os aspectos considerados anteriormente vão ao encontro do propósito 

conceitual dos cursos de pós-graduação lato sensu: formar especialistas em 

qualquer uma das áreas por eles selecionadas. Para isso, todo o conteúdo 

deve ser desenvolvido através dos princípios adotados em gestão educacional, 

na medida em que são incentivadoras da troca de experiências e informações 

entre a teoria desenvolvida pela academia e a prática empresarial, porém sem 

a obrigatoriedade da produção de pesquisa.  

Essa modalidade de estudo pós-graduado apresenta-se como proposta 

alternativa para desenvolver uma visão global sobre as principais práticas e 

métodos de gestão contemporânea, aliando em sua metodologia 

conhecimentos teóricos de administração às práticas dos negócios. Além disso, 

disponibilizam linhas de cursos que envolvem públicos distintos.  

Em geral, os públicos são constituídos ou por profissionais que, apesar 

de terem conquistado determinada ascensão na carreira, não tiveram a 

educação formal em áreas funcionais pertinentes a um gestor com destacado 

padrão de competência técnico-profissional; ou podem também ser 

constituídos por jovens profissionais egressos de cursos de graduação, os 

quais pretendem desenvolver carreiras profissionais na área de gestão. Em 
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ambos os casos, o programa deve representar uma evolução no nível do saber 

profissional pautado em competências técnicas, gerenciais e comportamentais 

(CAMPOMAR, 2005); (BERTERO, 2007); (RUAS, 2003).  

Em 1992, a CAPES realizou o primeiro levantamento dos cursos de pós-

graduação lato sensu, constatando-se a oferta de 1.427 cursos de 

especialização em 274 instituições credenciadas (SPAGNOLO, SEVILHA, 

1994). Pilati (2007) realizou um estudo e constatou que, no período de 2001 a 

2003, houve um aumento de 47 % do número de instituições que oferecem 

cursos de especialização na modalidade lato sensu, em sua maioria em 

instituições privadas (84,9%).  

A revista Carta Capital, de 11 de fevereiro de 2004, divulga que o 

número de cursos teria aumentado em quatro anos de 200 para 6.000 no 

Brasil; e em 2010, segundo novo levantamento, a CAPES verificou a oferta de 

1.381 programas de pós-graduação em 5.282 instituições de ensino superior 

(OLIVEIRA, BERGAMASCHI, 2011). Torres (2010) apresenta números de 

cursos cadastrados no MEC, e comprova que os cursos já ultrapassam os 

8.866, dentre os quais, aproximadamente 30, podem ser classificados como 

MBA. 

Assim como ocorre nos cursos de graduação, a Região Sudeste 

também concentra o maior número de cursos de pós-graduação lato sensu, 

4.955 (55,9%). A novidade fica por conta da sua distribuição nas regiões 

Centro-Oeste e Nordeste, que somam mais de 1.200 desses cursos em 

funcionamento, número bem superior aos 951 registrados na Região Sul. 

Veja nos quadros 5.1, 5.2, 5.3, abaixo as demonstrações estatísticas sobre a 

pós-graduação lato sensu. 

Quadro 5.1 – Distribuição dos cursos de pós-graduação lato sensu por região 
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Fonte: 

http://www.inep.gov.br/informativo/2007/ed_145.htm. Acesso em: 31 jan. 2007. 

A grande maioria dos 8.866 cursos de pós-graduação lato sensu 

existentes no País concentra-se em faculdades: 85,3% (7.567). As 

universidades representam 10,4% (920) do total de cursos, e os centros 

universitários, 4,3% (379). 

Figura 5.2 – Gráfico demonstrativo dos cursos de pós graduação lato sensu no 
Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto às categorias administrativas, 89,5% (7.939) dos cursos de pós-

graduação lato sensu são ministrados em IES particulares. Entre as IES 

públicas, nas municipais estão 4,6% (412) do total de cursos; nas estaduais, 

3% (269); e nas federais, 2,8% (246). Veja no gráfico 5.3, o demonstrativo dos 

cursos de pós-graduação lato sensu distribuídos pelas categorias 

administrativas. 
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Gráfico 5.3 – Distribuição dos cursos de pós-graduação lato sensu pelas 
categorias administrativas das IES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As estatísticas atuais do Cadastro da Educação Superior revelam que, 

do total de 2.398 Instituições de Educação Superior (IES) existentes 

atualmente no País, o Sudeste concentra 48,87%. Tal percentual equivale a 

1.172, sendo maior do que a soma de todas as IES registradas no Centro-

Oeste, Sul e Norte do Brasil. Atualmente, o segundo maior número de IES 

concentra-se no Nordeste: 426. Veja o gráfico 5.4 abaixo que apresenta a 

distribuição das IES por regiões. 

Gráfico 5.4 – Distribuição das IES, no Brasil, por regiões  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo os dados de 2007, já atualizados no Cadastro da Educação 

Superior, a área de Ciências Sociais, Negócios e Direito é a que registra o 
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maior percentual de cursos superiores: 31,2% (8.059). Entre as outras sete 

grandes áreas do conhecimento existentes na Educação Superior Brasileira, a 

de Educação é a que tem a segunda maior participação, com 29,2% (7.539). A 

seguir pode-se constatar Ciências, Matemática e Computação com 11% 

(2.842), e Saúde e Bem-Estar Social com 10,5%, conforme demonstra o gráfico 

5.5, abaixo 

Gráfico 5.5 – Distribuição dos cursos superiores por área do conhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados e gráficos acima foram retirados do Informativo, INEP, n. 145, 

25 jan. 2007. Disponível em: 

http://www.inep.gov.br/informativo/2007/ed_145.htm. Acesso em: 31 jan. 2007. 

A chamada “educação continuada” parece estar submetida à 

massificação, porquanto surge com o intuito de atender aos princípios de 

mercado em detrimento da qualidade do ensino, o que sinaliza o 

empobrecimento do ensino. 

As principais deficiências geradas pela massificação dos cursos sem 

critérios acadêmicos são: turmas numerosas advindas de um processo seletivo 

com baixas exigências; dissociação entre a teoria e a pratica, metodologia 

inadequada, práticas de ensino que, muitas vezes, são adotadas sem 

estabelecer a mínima conexão com os objetivos propostos; ausência de 

alinhamento entre a oferta de cursos por parte das instituições e a demanda do 

mercado de trabalho; baixo nível de qualificação dos professores. (OLIVEIRA, 

1994); (GROHMANN, 2004); (GIULLIANI e outros, 2007). 
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Outro ponto a ser considerado é o fortalecimento do caráter instrumental 

da PGLS, para o qual os alunos são atraídos pelo marketing do ganho de 

velocidade do aprendizado para solução de problemas organizacionais do dia a 

dia. 

Grohmann (2004), Antonello e Ruas (2005) e Bertero (2007) advogam 

que as metodologias empregadas por tais programas não se adequam ao 

enriquecimento pessoal, ao cultivo da inteligência e nem tão pouco a 

depuração da sensibilidade, tão necessária para se inter-relacionar neste 

complexo contexto em que vivemos, não sendo, portanto, capazes de atender 

às demandas de formação gerencial para a complexidade do mundo 

contemporâneo.  

Nossa percepção ao longo desses percursos profissionais confirma que, 

em alguns programas de educação lato sensu, ocorre, inquestionavelmente, a 

ausência de profundidade dos conteúdos trabalhados, os quais obstam ao 

aluno o aprofundamento teórico e científico, permitindo apenas que se tenha 

acesso a explicações superficiais baseadas em generalizações imediatistas. 

Tal contrassenso parece ser coerente com as expectativas de alunos que não 

estejam dispostos a realizar reflexões e a desenvolver analises críticas sobre 

determinados temas, mas sim a obter a nota estabelecida para alcançar o 

certificado ao final das 360 horas. (RUAS, 2003; PILATI, 2006; BERTERO, 

2007).  

Tendo como base os estudos supracitados, entraremos na questão 

curricular, que nos parece ser o ponto crucial quando consideramos o conteúdo 

apresentado no primeiro capítulo, no qual cenários complexos e em constante 

mutação incentivam competições acirradas, produtividades cobradas a níveis 

nunca antes imaginado e outros tantos impactos de caráter individual, social, 

emocional, tecnológico, psicológico, ético e nos inter-relacionamentos 

pessoais. 

Para tal propósito o sexto capitulo propiciar-nos-á uma relevante análise e 

reflexão sobre os dados coletados ao longo desta pesquisa bem como sobre 
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como deveremos solucionar os problemas detectados em determinadas 

circunstâncias. 
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CAPÍTULO VI 

6 CURRÍCULO INTEGRADO 

A pós-graduação lato sensu é um importante segmento do ensino 

superior, por ser uma área estratégica para o desenvolvimento técnico e 

científico da instituição como um todo, permitindo a continuidade de estudos 

para os egressos do sistema de graduação que, como já pudemos observar 

não tem correspondido a capacitação dos mesmos para o mercado de 

trabalho. 

Se discutimos em capítulos anteriores que o cerne de nosso projeto é a 

inovação do currículo para o nosso programa parece-nos razoável iniciarmos o 

registro de qual tipo de currículo possa vir ao encontro das questões discutidas 

anteriormente e ao analisarmos a literatura abordada quais os passos precisam 

ser seguidos para que esse processo seja efetivo. 

Em se tratando de uma primeira abordagem parece-nos razoavelmente 

logico pensarmos sobre como desenvolver e tornar efetivo um currículo 

inovador: o integrado. 

Sugerir uma proposta curricular inovadora é um grande desafios neste 

complexo contexto social em que estamos a viver, pois existem muitas 

variáveis a serem consideradas em sua elaboração: dimensões financeiras, 

culturais, politicas, ambientais e cientificas – todas interdependentes para a sua 

concretização -, as quais devem passar por reflexões sobre s repercussões e 

efeitos colaterais que ela podem gerar no resultado desejado.  

Quais motivos nos levam então a optar por um currículo integrado, 

disciplinar ou qualquer outra modalidade de currículo para a pós-graduação 

lato sensu? 

Inquirindo as diferentes possibilidades para realizarmos a opção por qual 

o melhor modelo de currículo adotar para o programa em estudo, deparamo-

nos com o que Richard Pring (1977 apud SANTOMÉ, 1998) argumenta sobre o 

vocábulo integração, como a própria palavra sugere, “Estudando as diferentes 



 132 

possibilidades para realizarmos a opção por qual o melhor modelo de currículo 

adotar para o programa em estudo, nos deparamos com o que Richard Pring 

(1977 apud in Santomé (1998)) argumenta sobre o vocábulo integração, como 

a própria palavra sugere, “significa a unidade das partes, que seriam 

transformadas de alguma maneira“. Com isso ele considera tal vocábulo mais 

adequado para ressaltar a unidade que deve existir entre as diferentes 

disciplinas e formas de conhecimento nas instituições escolares. Confirmando 

esse pensamento, Basil Bernstein discorre sobre a ideia de “supradisciplina,” a 

qual governa a relação entre as diversas matérias, “a disciplina deixa de ser 

dominante para subordinar-se à ideia que rege uma forma particular de 

integração.” (Bernstein, B.,1988, p.68). 

Analisadas as considerações sobre currículo integrado, observamos 

também que o currículo integrado leva em consideração a conjugação de três 

grupos de argumentos: 

a) Com argumentos epistemológicos e metodológicos relacionados com a 

estrutura substantiva e sintática da ciência. 

b) Com base em razões psicológicas. 

c) Com argumentos sociológicos. 

 

a) Todas as ciências possuem duas estruturas: uma conceitual 

(substantiva) e outra sintática. Na maioria das vezes um novo 

conhecimento surge quando os cientistas mais criativos utilizam os 

conceitos de uma disciplina para pesquisar um campo diferente. 

Atualmente, as pesquisas de maior importância têm sido realizadas por 

especialistas de diferentes disciplinas, que se comunicam, 

compartilhando, de forma crítica e criativa, conceitos, problemas, 

métodos, etc. de uma disciplina integrada, auxiliando os alunos a 

analisarem problemas de modo mais preciso, não só do ponto de vista 

daquela disciplina, como também do ponto de vista de outras páreas do 

conhecimento. 

b) Os argumentos psicológicos têm conquistado espaço na atualidade e 

podem ser agrupados em 3 subgrupos: 
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i. Idiossincrasia da psicologia referindo-se ao adulto: a 

necessidade e interesse dos alunos presentes em sala de 

aula “essencializam” a prioridade, considerando-se que o 

modelo de currículo integrado permite respeitar a estrutura 

cognitiva de cada um dos alunos, através da adoção de 

atividades que contemplem essas diferenças. 

ii. Papel e experiência na aprendizagem: o currículo 

integrado permite que os diferentes conteúdos 

demandados pelo processo de globalização sejam 

identificados, discutidos, compreendidos e lhes sejam 

geradas as mais adequadas soluções. Tais fatores geram 

motivação para a aprendizagem. O adulto aprende aquilo 

que faz sentido, que tem significado. 

iii. Importância do currículo integrado nos processos de 

aprendizagem: a sua importância está associada ao 

incentivo para o desenvolvimento de outras habilidades – 

por exemplo, comunicação, dedução, mensuração, 

classificação, previsão etc - e outros processos mais 

complexos como: analise de variáveis, comparações, 

síntese, avaliação, etc. Ou seja, o currículo integrado 

enfatiza o aprender a aprender, permitindo ainda 

compreender a realidade, revisar os conceitos existentes, 

construir novos conceitos e modelos mais compreensivos, 

através da instigação de conflitos sócio cognitivos 

adequados ao seu grau de maturidade e à confrontação de 

suas subjetividades. Além do mais, ele possibilita a 

compreensão das relações entre os diferentes saberes e a 

sociedade, auxiliando-os na reflexão, compreensão e 

crítica dos valores e interesses promovidos e favorecidos 

por um determinado conhecimento, possibilitando assim 

aos alunos serem seres humanos autônomos, críticos, 

democráticos e solidários. (SANTOMÉ, 2008, p.187). O 

currículo integrado respeita o prévio conhecimento dos 

alunos, as necessidades e os interesses através dos quais 
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eles buscam a educação continuada. Ao mesmo tempo em 

que o aluno tem expectativas de aprender o que é 

necessário e importante para a sua carreira, ele também 

aprecia participar de debates referentes às formas e ritmos 

de trabalho nas salas de aula, formas de avaliação, 

atividades de recuperação e extraclasse. 

c) Argumentos sociológicos: perspectiva da integração é defendida como 

uma forma de educação que propicia visões da realidade nas quais as 

pessoas aparecem como protagonistas da história, as peças chave para 

entender o mundo. Tal fato torna-se uma excelente estratégia para que 

ele, como aluno, esforce-se ao máximo para ter uma participação mais 

ativa, responsável crítica e eficiente. As atividades programadas devem 

propiciar conflitos sócio cognitivos adequados aos objetivos propostos e 

que venham realmente a provocar reestruturações intelectuais, 

favorecendo, como consequência, o progresso intelectual. 

No programa em estudo optamos por trilhar um dos caminhos mais 

difíceis que é a construção de um currículo integrado envolvendo todos os 

agentes do processo em sua elaboração: direção do programa, coordenador 

executivo, professores, executivos de mercado, orientador técnico, alunos e ex-

alunos. 

Várias modificações foram sendo realizadas no programa em estudo, 

através de incorporação de recursos tecnológicos, metodologias ativas, 

melhoria nos processos de seleção de novos alunos, de integração entre teoria 

e a prática e no comprometimento com as diretrizes e políticas que regem a 

educação superior, principalmente o curso lato sensu. 

Apesar de todo esse progresso o projeto pedagógico ainda apresenta 

estrutura curricular conservadora, técnica e baseada em disciplinas.  

Segundo Santomé (2008) para construir um currículo integrado, 

devemos fazer um cuidadoso diagnóstico conforme demonstra o quadro 6.1, 

abaixo:  
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Quadro 6.1 - Questões iniciais para construção de Currículo Integrado 

 

ANOTAÇÕES PARA REFLEXÃO SOBRE O PLANEJAMENTO DE UM CURRÍCULO 
INTEGRADO 

Sociedade em que se 

desenvolverá o currículo 
Características e necessidades. 

Instituição de Ensino Superior 

onde se realizará 

Política, missão, proposta pedagógica, recursos, 

normas, atividades previstas. 

Que corpo docente? 

Competências, possibilidade de formação; 

Quantos professores? 

Como se organizarão? 

Quais estudantes? 

Capacidades, habilidades, experiências prévias. 

Quantos estudantes? 

Como serão selecionados? 

Por quê?  

Por que se deseja integrar? 
Por que considerar a integração 

Que resultados se espera? 

Conteúdos e matérias  

O que se deseja integrar? 

Qual a natureza da disciplina a 

integrar? 

Integração é multidisciplinar, interdisciplinar, extra 

disciplinar, temática. 

As disciplinas a serem integradas também serão 

ensinadas fora do quadro da integração. 

Processo de Comunicação  

Quais são as implicações para 

os horários? 

Como será feita a 

comunicação?  

Trabalhará com quantos professores?  

Como serão selecionados? 

Como os demais professores tomarão conhecimento 

das discussões? 

Ao final do processo como todos tomarão 

conhecimento? 

Recursos  

De quais recursos precisará? Quem toma as decisões? Com quais critérios? 

 

Fonte: Adaptado de SANTOMÉ (1998, p. 188-189) 
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As questões acima apresentadas pelo autor devem ser respondidas 

conjuntamente por todos os membros envolvidos no processo de construção 

de um novo currículo.  

Muitos debates e críticas construtivas, provenientes de novas 

perspectivas sobre a educação em um contexto tão complexo como este em 

que vivemos, serão necessários para a elaboração desse projeto. Um projeto 

dessa natureza tem como objetivo despertar os profissionais de seus 

comodismos inoperantes, construir novos paradigmas, articulando e 

modificando assim novas formas de aprender que venham atender ás novas 

demandas da sociedade, assegurando – com total propriedade e eficiência - a 

formação de novos profissionais, afim de que a entrega de valor proposta pelo 

programa seja atendida, e que as necessidades e expectativas apresentadas 

pelos alunos, se aproximem ao máximo de seus alvos, de forma flexível, 

produtiva e interativa. 

Com efeito, nossas discussões teóricas até o presente momento visam 

dar suporte à construção de um novo currículo para a PGLS em gestão de 

negócios, sob um novo paradigma curricular, que venha a atender as 

expectativas do participante, do mercado de trabalho, bem como da instituição 

de ensino em estudo. 

6.1 Superação de obstáculos 

Com experiência em pós-graduação lato sensu há 38 anos, a instituição 

em estudo implantou em 2010, no campus da cidade de São Paulo, o 

Programa de Especialização em Gestão de Negócios. Programa esse que 

iniciou a sua primeira turma em maio, do mesmo ano, tendo 36 participantes. O 

programa tem como premissa a Sustentabilidade na transversal e como foco o 

desenvolvimento dos quatro pilares básicos da educação definidos pela 

UNESCO (1996): aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser, e 
aprender a conviver, bem como o conhecimento das demais áreas de uma 

organização: Estratégia, Pessoas, Finanças, Marketing, Operações e Supply 

Chain, contribuindo assim para o aprimoramento profissional dos alunos e sua 

preparação para novos desafios do mundo corporativo. 
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Para desenvolvermos este capitulo, num primeiro momento recolhemos 

e tabulamos informações sobre os alunos de seis turmas do programa de 

Especialização em Gestão de Negócios, iniciando em maio de 2010 e a sua 

conclusão no mês de julho de 2014, vamos trata-los considerando os seguintes 

aspectos: formação acadêmica, idade; área de atuação, gênero, tempo de 

experiência. 

Num segundo momento buscamos compreender as demandas dos 

alunos do referido programa, nas diferentes turmas, através de leitura e análise 

das avaliações dos alunos sobre cada uma das disciplinas cursadas, realização 

de focus-group, coaching de equipes, coaching individual, entrevistas, como 

também buscamos as informações junto aos professores que ministram aulas 

no programa em questão, através de reuniões de trabalho com o grupo de 

professores e também de entrevistas individuais. 

Realizamos, num terceiro momento encontros entre executivos e 

professores, visando coletar informações sobre as demandas dos diferentes 

segmentos dos quais eles são representantes, entender as competências e 

conhecimentos demandados dos profissionais que atuam ou atuarão em suas 

organizações, realizar comparações entre as demandas do mercado e as 

competências que o programa se propõe a desenvolver, procurando avaliar 

criteriosamente quais temas referentes aos diversos tipos de conhecimentos 

devem ser incluídos em nosso currículo, como também procurar considerar as 

expectativas dos alunos no que diz respeito ao que eles serão capazes de 

produzir – tanto como alunos, quanto também profissionais no final de um 

programa de PGLS em Gestão de Negócios.  

A partir de todas as ações supracitadas, desenvolveremos a análise em 

relação a elas, fazendo sinalizações para o processo de inovação curricular e 

tecendo considerações sobre como capacitar os docentes para atuarem junto a 

essa proposta.  
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6.2 Perfil do aluno da PGLS em Gestão de Negócios 

A instituição em estudo tem como premissa, para que este programa ser 

um programa de nicho e lançar somente duas turmas por ano visando manter o 

padrão de qualidade do ensino. Dessa forma desde 2010 até julho de 2014 

totalizamos 305 alunos entre egressos e ativos. Desse total de alunos, 167 são 

egressos e 138 estão ativos. 

6.2.1 Características das turmas do programa 
 

a) Por Gênero 

Abaixo demonstraremos os perfis das seis turmas em estudo levando-se 

em consideração os gêneros. 

As turmas separadamente registram uma pequena oscilação em sua 

composição por gênero. Das seis turmas, até o presente estudo, duas das seis 

turmas analisadas apresentaram um maior número de participantes do sexo 

masculino, conforme podemos visualizar no gráfico 6.2, abaixo demonstrado. 

Gráfico 6.2 – Classificação por gênero das turmas de 1 a 6 do curso de PGLS em 
estudo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: autor, dados obtidos da Instituição em estudo (2013) 
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b) Graduação: 

A predominância dos alunos é proveniente dos cursos de engenharia, 

contando-se também aqueles oriundos dos cursos de administração, ciência da 

computação, economia, direito, psicologia, comunicação, hotelaria, letras, 

medicina, agronomia, veterinária e de outros com menor incidência. 

c) Idade Média: 

A idade média dos participantes do programa está composta com os 

seguintes percentuais: 50% entre 25 e 30 anos, 23% entre 22 e 24 anos, 27% 

entre 31 e 35 anos. Abaixo o gráfico 6.3 que demonstra o percentual de alunos 

por faixa etária.  

Gráfico 6.3 – Gráfico demonstrativo de percentual de alunos por faixa etária, nas 
turmas de 1 a 6 do programa de PGLS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Instituição em estudo (2014) 
 

d) Área de atuação nas organizações 

Considerando o número de alunos do programa e suas respectivas 

graduações, mais de 40% não exerce a função na qual se graduou, exercendo 

portanto outras funções e ocupando cargos totalmente diferentes daqueles 

para os quais se graduaram.  
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e) Objetivos pelo quais ingressam no programa 

Conforme registros obtidos durante o processo seletivo, em média 25% 

dos ingressantes do programa têm como expectativa, buscar o 

desenvolvimento de competências em gestão, 12% querem compartilhar 

experiências e conhecimentos com os colegas de sala de aula. Os demais 43% 

estão pulverizados entre os seguintes propósitos: autoconhecimento, obtenção 

de uma visão de mercado sob a ótica da sustentabilidade, ascensão nas 

hierarquias das empresas, ampliação da visão empreendedora, visão 

multifacetada acerca dos mesmos objetos e tendências no mundo dos 

negócios, expansão do networking e realização profissional. 

Analisando as informações acima parece-nos que temos um programa 

que está adequado ao seu tempo e a seu momento. A intenção da instituição é 

esta, entretanto, desde as duas primeiras turmas, fomos abordados pelos 

alunos integrantes dessas turmas, os quais nos relataram as suas insatisfações 

em relação ao curso, as quais eu já pertencera enquanto professora. Devido ao 

fato de ter um bom relacionamento com esses alunos, relatei prontamente o 

problema À instituição, sugerindo que fizéssemos um focus-group para buscar 

subsídios visando entender melhor a situação. 

Tendo sido aceita a sugestão, agendamos data e horário, com 

participação voluntária por parte dos alunos, e nos preparamos para coletar as 

informações. De um total de 36 alunos da Turma 1, 18 compareceram ao 

encontro. De um total de 42 alunos da Turma 2, 12 compareceram. Uma 

observação merece ser feita: somente os alunos verdadeiramente 

comprometidos com o processo de aprendizagem compareceram aos nossos 

encontros. 

Para o início das atividades com ambas as turmas, foi redigido um 

contrato de confidencialidade e firmamos objetivos bem específicos para 

sairmos daqueles encontros com algumas propostas consolidadas. Todos os 

pontos discutidos naquela sala só seriam reportados à instituição aqueles que 

realmente contribuíssem para a melhoria das relações entre as partes por meio 

daqueles que realmente contribuíssem para a melhoria das relações entre as 
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partes e o processo de aprendizagem, haja vista que o compromisso da 

instituição prioriza que alunos e professores possam contribuir para melhorar 

conjuntamente o programa. 

As turmas tiveram comportamentos diferentes durante a atividade 

proposta. A Turma 1 mostrou-se mais reticente em empresar verbalmente o 

que estavam sentindo e pensando. Já a Turma 2, em contrapartida, revelou-se 

mais madura, expressando, sem maiores constrangimentos suas percepções e 

expectativas sobre o programa. Para ambas as turmas foram preparadas 

questões para a coleta de dados de forma não identificada, para que os 

mesmos se sentissem confortáveis em e com seus posicionamentos. Os 

participantes do focus group deveriam dar notas de zero a dez para as 

questões propostas e também para os itens que fossem por eles levantados, 

sendo zero para o menor grau de insatisfação e 10 a para o de maior 

satisfação. Explicamos cada uma das questões para que não houvesse 

dúvidas sobre o que queríamos buscar em cada uma delas. Respondidas as 

questões, tiramos as dúvidas sobre as respostas fornecidas e fizemos a 

síntese dos dados coletados, dados esses que foram apresentados aos alunos 

e à gerencia do programa, objetivando num primeiro momento, buscarmos 

melhor solução para as questões apresentados pelos grupos. 

Os alunos responderam a três (3) questões abaixo relacionadas: 

1) Onde a equipe está em relação aos objetivos que se propôs 

alcançar quando decidiu fazer o curso? – Media da equipe: 5,1.  

2) Onde a equipe quer chegar, de forma realista, para sair desta 

instituição de ensino com uma formação para apresentar um 

excelente diferencial no mercado de trabalho? Média da equipe: 

7,9. 
3) Por que foram dadas as notas das questões um e dois? Quais 

comportamentos precisam ser melhorados? Para cada 

comportamento que escrever, o aluno deverá dar uma nota de zero 

a dez. 
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O que as respostas nos indicaram, principalmente para a questão um é 

que os alunos não estavam totalmente comprometidos com o programa. 

Faltava estudo e realização das atividades recomendadas pelos professores, 

ou seja atitudes nada compatíveis com o processo de aprendizagem. 

Surgiram também sugestões para melhoria do processo de orientação 

para elaboração do Projeto Aplicativo, melhoria na aplicação e conteúdo do 

Jogo Empresarial, e que houvesse maior preocupação da parte dos 

professores antes de entrarem em sala de aula, tendo em vista conhecer as 

empresas nas quais os alunos atuavam; a fim de que os alunos tivessem suas 

experiências aproveitadas de um modo mais condizente com as realidades das 

empresas em que estavam inseridos. Para esse propósito, os professores 

deveriam elaborar os conteúdos de tal forma, que pudessem enxergar o 

conteúdo do programa como um todo e não como partes desconexas, sem 

estabelecer uma sequência lógica no programa e nem entre as disciplinas, 

entre si. 

Os comportamentos selecionados pelos grupos em questão, para que 

pudessem melhorar sua aprendizagem foram: falta de Comprometimento, 

motivação, relacionamento interpessoal, pontualidade, foco, liderança, 

aplicação de conceitos, não entendimento da proposta do curso e networking. 

Abaixo o quadro 6.4 apresentando o gráfico com a tabulação da questão 

três, com as respectivas notas dadas pelos alunos.  
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Gráfico 6.4 – Comportamentos selecionados pelos alunos para melhoria da 
aprendizagem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Autor por realização de focus group (2012) 

Para atender aos comportamentos por eles elencados o grupo se 

comprometeu a: cumprimento de horários, ressignificar a importância das 

disciplinas (buscar o sentido), utilizar a força da união através de adoção de 

metodologia adotada e aprovada em situações profissionais anteriores e da 

vida pessoal. 

Procuramos também averiguar com o grupo o que ele apresentava 

como pontos fortes para sabermos utilizá-los no sentido de ajuda-los a superar 

esse momento de insatisfação para com o programa. Os alunos então 

identificaram: exigentes, vontade de compartilhar, união e diversidade 

instalada. 

Depois das análises de cada um dos itens, em conjunto com os alunos, 

as ações elencadas para serem desenvolvidas pela instituição, foram: 

• Melhoria do currículo do programa - entenda-se aqui por “currículo” os 

aspectos relativos ao conhecimento, aproximação da teoria à pratica, 

métodos, praticas, discussão e construção efetiva do processo de 

aprendizagem e capacidade de implantação das atitudes e valores 

propostos, bem como da infraestrutura de suporte ao programa, e - 
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sobretudo a capacitação dos professores para executar o currículo a ser 

revisado.  

• Reunião com os professores relatando a demanda dos alunos para que 

conheçam o perfil dos mesmos, as empresas a que pertencem para 

poderem realizar links aproveitando as experiências dos mesmos e os 

temas desenvolvidos em sala de aula. 

• Melhoria do processo de comunicação entre as partes interessadas, 

instituição de ensino e alunos do programa. 

• Comprometimento por parte do grupo em assumir as responsabilidades 

deles frente à proposta do programa. 

• Melhoria do processo de orientação para o desenvolvimento do Projeto 

Aplicativo com direcionamentos confusos por parte dos orientadores, 

quase sem suporte algum. 

• Feedback que a instituição se compromete a oferecer após receber as 

solicitações do grupo. 

Naquele espaço de tempo procuramos juntamente com a gestora do 

programa realizar pequenas alterações na grade curricular da turma 

subsequente, turma três, porém, as alterações realizadas ainda foram 

insuficientes, conforme podemos visualizar no quadro 6.5 com a grade 

curricular da Turma 3 abaixo. 
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Quadro 6.5 - Grade Curricular Turma 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Instituição em estudo (2012) 
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Os itens supracitados e elencados nos puseram em posição de reflexão 

sobre alguns aspectos e sobre os quais precisaríamos compartilhar e discutir 

com a direção da instituição de ensino num primeiro momento e, 

posteriormente com as demais pessoas envolvidas no processo educacional. 

Sendo assim apresentamos estes seis questionamentos:  

• Os alunos foram preparados para aprenderem perante a proposta da 

instituição, ou seja, com uma nova proposta curricular tendo a 

sustentabilidade como pano de fundo? Como foi realizada a sua 

integração em relação às demandas do programa? 

• Os professores foram convidados a participar da elaboração do currículo 

em parceria com a administração, de fato, levando-se em consideração 

que o mesmo apresente uma abordagem diferenciada daquelas 

apresentadas pelas instituições de ensino concorrentes? 

• Os alunos foram preparados para se comunicarem, inclusive com a 

instituição, da forma por ela idealizada por todas as pessoas que faziam 

parte do projeto da referida instituição? 

• Os sistemas instalados e a infraestrutura estavam preparados para 

receber e atender alunos tão exigentes, visando a execução eficiente do 

projeto proposto? 

• Houve prévia capacitação dos professores para atuarem mediante um 

currículo que tem a Sustentabilidade como seu pano de fundo? 

• Qual o suporte oferecido aos professores para atuarem nessa nova 

unidade, valendo-se de um novo currículo e apresentando um perfil de 

aluno tão diferenciado daquele amplamente conhecido pela instituição 

em sua matriz? 

Todas essas questões foram apresentadas e discutidas com a 

instituição de ensino. Propusemo-nos a implementar também uma série de 

ações individuais e em parceria com os professores que atuavam no programa, 

visamos atender às solicitações realizadas pelas turmas que fossem 

consideradas pertinentes pela instituição de ensino, a saber: 
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• Reunião com os professores, tendo como foco principal realizara o 

alinhamento de conteúdos e discutir a melhor forma de aproximação 

entre teoria e prática dos conteúdos programáticos. 

• Discutir acerca da melhor estratégia a ser adotada para a inclusão do 

tema referente à Sustentabilidade em todas as disciplinas. 

• Fornecer aos professores o perfil dos alunos, como também as 

empresas que eles atuam, facilitando substancialmente a preparação 

das aulas para o corpo docente e a aproximação com o corpo discente, 

melhorando assim a efetividade da aprendizagem. 

• Repensar a organização da infraestrutura para atender os alunos em 

suas demandas. 

Todas essas atividades acima foram e continuaram a ser realizadas, 

todavia, ainda continuávamos com problemas nas áreas mais importantes para 

nossa credibilidade: currículo inadequado e formação de professores para 

atuarem entre um público tão exigente e com um currículo contendo a 

Sustentabilidade em sentido transversal, sem conseguir ser operacionalizado 

em sua integra. 

No final de 2012, fui convidada para atuar como orientadora técnica do 

programa em estudo, tendo a missão de atuar intensamente em dois dos itens 

supracitados: currículo e formação de professores. Para viabilização desse 

novo projeto e nova responsabilidade, a primeira ação que adotamos foi 

revisarmos o processo seletivo dos candidatos ao programa, a ser utilizado 

para as novas turmas, apresentando enfoques polêmicos e presentes na 

sociedade globalizada, tais como: sustentabilidade, política de cotas para as 

universidades, problemas étnicos e éticos tais como corrupção, diferentes 

etnias presentes nas salas de aula e na própria instituição de ensino, bullying e 

outros temas da atualidade. 

Nesse ínterim, propus à gerente do programa uma análise mais 

cuidadosa da estrutura curricular em execução pois em conversas informais 

com alguns alunos eles reclamavam da sobreposição de assuntos nas 

disciplinas, porquanto o seu encadeamento não fazia o menor sentido para a 
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sala de aula. Quanto às metodologias adotadas por alguns professores, eles as 

consideraram inadequadas para que ocorresse a aprendizagem, a instrução 

pura. 

Tais declarações acima me impeliram a preparar um plano de ação e 

apresenta-lo à gestora do programa, visando obviamente gerar soluções 

mediante a participação dos professores, coordenação e selecionadoras do 

programa. Eis as ações pensadas para as situações acima:  

• Revisão do processo seletivo de professores, contemplando além de 

conhecimento capacidade de se adequar ao modelo mental das turmas 

e ao atendimento da proposta de valor do programa. 

• Alteração no processo de seleção e integração dos alunos. 

• Revisão das disciplinas junto aos professores para adequação à 

proposta de valor e atender as competências demandadas pelos 

participantes. 

• Implantação do debate referente a uma nova metodologia de trabalho 

contando com a presença dos professores e selecionadoras. 

• Início da execução de oficinas pedagógicas, visando a formação dos 

professores para o novo contexto, para a necessidade de construção de 

um novo currículo e para atendimento das demandas dos alunos. 

Todos esses aspectos me indicaram a possibilidade de realizar, neste 

programa, a pesquisa em meu projeto de doutoramento. Com tantos e 

complexos desafios, tinha consciência que seria um projeto difícil execução, 

pois demandaria de minha parte atuar em várias frentes, sem deixar de dar 

considerar o dia a dia do programa e, sobretudo, sem me deixar influenciar 

pelo que a pesquisa do projeto fosse demonstrando. Nesse intervalo de tempo, 

muitos professores não se dispuseram a trabalhar em nossa nova proposta 

devido aos conteúdos abordados em questões, tais como: a incompatibilidade 

cronológica entre gerações, a dificuldade de falar e entender a linguagem desta 

nova geração, e a necessidade de maior dedicação, da parte do corpo docente 

, para a preparação das aulas, haja vista que várias técnicas e formas de 

trabalhos precisariam ser reconsideradas e, para tal finalidade, elas 

demandariam dos professores uma dedicação comprometida com o programa. 
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Pudemos perceber e vivenciar, ao longo dessas pequenas alterações, 

que muitos dos alunos se sentiram prejudicados, pois como fizeram uma série 

de demandas, e elas passaram a ser executadas eles também tiveram de 

cumprir tarefas extra sala. Identificamos então que, apesar de solicitarem um 

programa diferente, eles não queriam modificar as suas dedicações ao 

programa, ou seja, começarem a trabalhar para que, de fato, eles pudessem 

ser protagonistas do seu aprendizado. Devido a isso, houve uma nítida 

constatação de que a modificação deveria vir somente do lado institucional.  

Este e outros fatos evidenciaram para a equipe que a visão sistêmica, 

tão desejada pelo programa, não estava sendo visualizada pelo grupo. 

Tivemos então de fazer uma intervenção para realizar as conexões entre as 

diferentes disciplinas e demonstrar as seriedades das mesmas perante as 

demandas realizadas pelo grupo de alunos. Com tal atitude, queríamos 

demonstrar que não existe trabalho unilateral, mas sim um trabalho conjunto, 

considerando ambos os lados, a fim de que fossem atendidas as demandas 

solicitadas. 

Ao longo desse processo, houve também algumas modificações na 

gestão do programa, visando com efeito, agilizar as modificações necessárias 

e garantir a sustentabilidade do próprio do programa. Recebi, devido a isso, 

maior autonomia e acesso direto à gestão do programa. 

Para obtermos dados confiáveis em relação as demandas dos alunos, 

além das observações em sala de aula, também tivemos acesso às avaliações, 

buscando apoio junto ao professor de inovação que, através de sua disciplina, 

propôs-se a obter, juntamente com os alunos, a percepção do corpo discente 

com relação ao programa, Para tal objetivo, propusemos trabalhar as seguintes 

questões: 

• Como percebem o programa? 

• Como este programa deveria ser estruturado para atender ao novo 

contexto? 

• Qual seria o perfil de professor adequado para o programa? 
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Concentrando-se com afinco à sua proposta e utilizando o Modelo de 

Negócios Canvas, que fazia parte de sua disciplina, o professor nos apresentou 

muitas confirmações e muitas contribuições, que estão abaixo elencadas: 

• Maior aproximação entre teoria e pratica. Ainda há muitos professores 

que abordam apenas os conceitos, e de modo instrucional.  

• Ter a possibilidade de cursar disciplinas complementares. 

• Ter possibilidade de estabelecer maior interação com executivos de 

mercado. 

Implantamos também uma nova estruturação para a Metodologia e 

dinâmica de desenvolvimento dos Projetos Aplicativos, com inserção de novos 

encontros presenciais com os orientadores e com o “redesenho” da 

Metodologia Cientifica a ser utilizada na elaboração dos mesmos. Realizamos 

após restruturação da metodologia para o Projeto Aplicativo, a capacitação dos 

professores recomendando seriamente que os projetos tenham - como 

premissa fundamental a questão da Sustentabilidade em sua concepção. 

Infelizmente, ainda não conseguimos total aderência a esse respeito. 

Nesse intervalo de tempo modificamos a dinâmica utilizada para a 

realização dos diálogos com o mercado para que o compartilhamento das 

experiências entre os executivos e os alunos fosse mais produtivo, e que os 

diálogos, de fato propiciasse espaço para protagonismo dos alunos. 

Entre as atividades propostas, desenvolvemos e realizamos entrevistas 

com alguns executivos de mercado para coletar as suas percepções sobre 

quais deveriam ser as competências necessárias para os gestores de negócios 

perante o novo contexto globalizado. Percepções estas que serão elencadas e 

tratadas ainda nesse capitulo. 

Paralelamente a essas ações demos início a um trabalho de pesquisa 

junto ao banco de informações construído através das avaliações realizadas 

por todos os alunos da PGLS da primeira à sexta turma, contendo as 

disciplinas cursadas até o mês de agosto de 2014, visando confirmar ou 

eliminar algumas de nossas percepções, sentimentos, obtidos durante os 
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diálogos formais e informais; contatos programados com as salas, reuniões 

com pequenos grupos para entendimento do nível de satisfação de nossos 

alunos em relação à proposta de valor, conteúdos, metodologias, práticas e 

técnicas adotadas ao longo do programa, resultados esses sobre os quais 

discutiremos com maior profundidade ainda nesse capitulo. 

Neste projeto de pesquisa, também programamos encontros com 

professores, e executivos, procurando inquirir as suas percepções 

concernentes a: avaliações analisadas, possibilidade de uma nova visão e 

concepção de um novo currículo para o Programa de Gestão de Negócios. 

A pesquisa documental sobre as avaliações preenchidas pelos alunos 

das seis turmas contemplou 305 formulários de avaliações, abrangendo todas 

as disciplinas presentes na grade curricular perfazendo um total de 6500 

avaliações individuais realizadas pelos alunos, todas relacionadas às 

disciplinas cursadas e analisadas para nortear nosso projeto de pesquisa. Nos 

apêndices citados a transcrição na integra dos pontos de melhoria das turmas 

de um a seis. (APÊNDICES, A, B, C, D, E e F). 

Analisando as avaliações, constatamos uma incidência significativa de 

alguns pontos que nortearão a construção de nossa proposta curricular. 

Exporemos a síntese de todos registros realizados ao longo das 

atividades relativas as turmas de um a seis pela frequência com que 

apareceram nas avaliações: 

• A lógica das disciplinas não facilitou o entendimento de uma visão mais 

sistêmica sobre a organização. 

• Dimensionamento equivocado das disciplinas em relação ao tempo de 

aulas alocado para cada disciplina. 

• Distanciamento entre teoria e prática. 

• Professores com dificuldades para se valerem de técnicas e práticas 

pedagógicas que visem interesse dos alunos pelos assuntos abordados 

em sala de aula perceberem o significado dessas metodologias, 

facilitando assim o processo de aprendizagem. 
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• Professores que ainda adotam uma postura de quem só ensina, e não 

de quem também facilita o aprendizado, dificulta a interação com o grupo 

de alunos. 

• A Sustentabilidade não apareceu na transversal das disciplinas conforme 

a proposta de valor. 

• Baixa integração entre professor /aluno. 

• Falta de clareza nas dinâmicas aplicadas em sala de aula: qual é o 

objetivo a ser atingido por elas em relação ao conteúdo apresentado? 

• Necessidade de utilização de técnicas diversificadas ao longo das aulas. 

• Professores que tenham experiência de mercado e bagagem conceitual. 

• Reavaliar a forma de realizar a Verificação de aprendizagem. 

Quanto aos aspectos supracitados, e sendo acrescentado a eles os 

resultados encontrados nos focus group realizado com as T1 e T2, a percepção 

da equipe que está trabalhando na melhoria continua do programa chegou à 

conclusão que devemos alocar nossos esforços em duas frentes: primeira, a 

construção de um currículo integrado, e, segunda, a formação de professores 

que possam atender ao novo currículo, pois acreditamos que os demais 

aspectos serão solucionados. 

No início de 2013 iniciamos os dois projetos: o da construção de um 

novo paradigma curricular e o de pensar o melhor modelo para formação dos 

professores atuantes no PEGN SP. Para tal viabilização no dia 21/02/2013, 

realizamos uma reunião com os professores da Especialização em Gestão de 

Negócios SP, com o tema relacionado à Docência Transformadora. Dos 21 

professores convidados, 11 professores compareceram. 

A diretora do programa fez a abertura da reunião e um breve histórico 

sobre a instituição em estudo relatando os desafios da instituição para se 

internacionalizar. Ponderou também sobre o esforço da instituição para 

disponibilizar aos participantes da especialização uma semana de aulas no 

exterior e uma semana no Campus matriz tendo a participação de professores 

internacionais. Relembrou a missão que a instituição tem em relação a educar 

as organizações para que elas apresentem diferenciais de excelência no 
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mercado nacional e internacional. Somos atualmente a primeira escola de 

negócios da América Latina e a oitava no mundo pelo ranking da revista Times. 

Abordou os Núcleos de estudo mantidos pela referida instituição e seus 

parceiros: Gestão do Conhecimento, Liderança, Inovação, etc., bem como o 

crescimento da instituição no último ano, 2012, tanto qualitativamente quanto 

quantitativamente. 

Nessa reunião, tratamos também dos itens mais frequentes nas 

avaliações preenchidas pelos alunos de todas as turmas da especialização, a 

saber: sobreposição de temas nas disciplinas, a ausência de didática adequada 

que vise a ampliação da aprendizagem, a baixa interação entre professores e 

alunos, desequilíbrio entre teoria e prática, desequilíbrio entre tempo de aula e 

volume de assuntos a serem desenvolvidos. 

Nossa maior preocupação naquele contexto era a de nos inteirarmos 

acerca dos temas apresentados pelos os professores e buscarmos 

conjuntamente soluções para os problemas apresentados durante suas 

exposições.  

Avançamos no entendimento das questões trazidas pelos alunos e 

buscamos um entendimento mais profundo sobre o que seria um currículo 

inovador, o que precisávamos saber para reformular o nosso e como poderiam 

ser aperfeiçoadas suas capacidades pedagógicas, haja vista que os 

professores, embora mestres e doutores não têm formação pedagógica. 

Discutimos com eles que existem inúmeras maneiras de se entender um 

currículo. Em nosso caso, estamos propondo um novo paradigma curricular, 

visando estrategicamente uma melhor adequação entre as finalidades da 

instituição escolar e as das demandas realizadas pelos seus diferentes 

stakeholders, alunos, professores, executivos. Sob esse aspecto, repensar um 

currículo nos leva a entender a importância e os resultados das diversas 

situações às quais é submetido e não somente aos aspectos materiais que 

contém, devemos considerar que currículo é segundo Walker (1973), é um 

campo prático complexo quando afirmava:  
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“Os fenômenos curriculares incluem todas aquelas atividades e 

iniciativas através das quais o currículo é planejado, criado, adotado, 

apresentado, experimentado, criticado, atacado, defendido e 

avaliado, assim como todos aqueles objetos materiais que o 

configuram, como são os livros texto, os aparelhos e equipamentos, 

os planos e guias do professor, etc.”(WALKER, 1973, p.247 apud 

SACRISTÀN, 2000, p.21). 

Reportando-nos ainda à Sacristán (2000, p.21,22) ele nos diz que 

currículo trata de um complexo processo social com múltiplas expressões, mas 

com uma determinada dinâmica, já que é algo que se constrói no tempo e 

dentro de certas condições. Argumenta, por isso, que o currículo faz parte, na 

realidade de múltiplos tipos de práticas que não podem estar restritos 

unicamente à pratica pedagógica de ensino; ações que são de ordem política, 

administrativa, de supervisão, de produção de meios, de criação intelectual, de 

avaliação, etc., e que - enquanto subsistemas em parte autônomos e em parte 

interdependentes -, geram forças diversas que incidem na ação pedagógica. 

Quando analisamos a afirmação citada acima, podemos inferir que os 

currículos deveriam responder basicamente as seguintes questões: Que 

objetivos educacionais a escola deve atingir? Como e mediante quais critérios, 

selecionam-se as experiências de aprendizagens necessárias para que os 

seus objetivos sejam atingidos? Como organizar, de forma eficaz, as 

experiências educacionais? Como avaliar a eficácia das experiências de 

aprendizagem? 

Como pudemos observar pelas verbalizações dos alunos, os conteúdos 

curriculares, com frequência são descontextualizados e as disciplinas 

trabalhadas de forma isolada, o que deixa para os alunos, em sua experiência 

e imaturidade, a busca da construção e compreensão dos nexos da teoria com 

a realidade. Esse tipo de situação reforça nos alunos a aprendizagem 

“memorística”, sem a preocupação com a compreensão do significado, o 

estabelecimento de objetivos específicos e limitados e com fins em si mesmos. 

Parece-nos que as atividades propostas em sala de aula, são estratégias para 

reforçar os dados e informações a serem repetidos, visando unicamente 

considerar os critérios referentes à aprovação ou reprovação. Parece-nos 
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também que os professores estão mais preocupados em que os alunos os 

obedeçam enquanto transmitem seus conhecimentos. Será que estamos 

agindo dessa forma? 

Devemos responder a todas as questões acima para podermos buscar 

novas possibilidades, e para tal haveremos que discutir, franca e abertamente, 

os aspectos que envolvem a concepção de um novo paradigma curricular. 

Para iniciarmos a construção de um currículo integrado, precisamos 

buscar novas possibilidades, desafiar os limites existentes, articular saberes, 

pensar novas formas de ensinar, aprender e atender as demandas e 

exigências futuras. 

As discussões com o grupo foram necessárias para embasar os debates 

e concretização do novo paradigma curricular para a pós graduação lato-senso 

em gestão de negócios. Todavia, antes de iniciarmos a construção de um novo 

paradigma curricular, precisávamos solucionar algumas questões, em caráter 

emergencial, pois sabíamos que construir um novo paradigma curricular 

demandaria tempo, dedicação e estudo da parte de toda equipe e, por isso 

optamos por construir em paralelo algumas ações para reduzir a distância entre 

a teoria e a pratica, alinhar melhor os conteúdos das disciplinas e propiciar a 

melhoria de aplicação de técnicas pedagógicas dos professores. Nossa opção 

foi aceita pelo grupo e aproveitando o ensejo apresentamos a ele a nossa 

proposta. 

Naquela mesma reunião, após alinharmos informações administrativas 

trabalhamos a taxonomia de Bloom para definirmos, com melhor eficácia os 

objetivos das disciplinas. Aprendermos a selecionar conteúdos compatíveis 

com a carga horária das disciplinas e dividimos os professores por grupos de 

assuntos para realizarem os alinhamentos entre as disciplinas que fazem 

interface direta com as disciplinas que lecionam no programa. O resultado 

alcançado ao final da reunião foi positivo, porquanto houve um alinhamento e 

cooperação bastante significativa entre os professores.  Refizemos as ementas 

e procuramos, nas semanas subsequentes trabalhar com oficinas para 

aprendermos a aplicar as técnicas que poderiam adotadas pelos professores 
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em suas aulas. Agendamos oficinas a cada quarenta e cinco dias pois 

sabemos o quanto as agendas dos professores são lotadas. O grupo que se 

disponibilizou a estar presente em todas as oficinas apresentou um 

crescimento bastante significativo em relação à melhoria de suas aulas, 

sempre contando com nosso apoio para a construção das atividades 

propostas. Muitos professores, porém, ainda não se engajaram, o que nos 

parecer ser normal acontecer em um processo dessa natureza. Aqueles que se 

dispuseram a fazer as oficinas tiveram melhoria significativa nas avaliações 

realizadas pelos alunos e por mim mesma, haja vista que eu também assisto 

às aulas dos professores. Esse fato incentivou outros professores a fazerem 

parte das oficinas. 

Sabemos que é difícil para as pessoas abrirem mãos de suas 

comodidades, mas quando se dispõem a fazê-lo e o resultado acontece. Por 

isso, constatamos que incentivo para continuar é de vital importância, haja vista 

que todos ganham. Sabemos, porém, que discutir conteúdos de forma isolada, 

aprender técnicas de ensino, reconsiderar a bibliografia fora do contexto 

levantado pelos capítulos anteriores, seria ineficaz. Sabíamos também que não 

podíamos permanecer inativos, e por isso, a nossa opção foi a elaboração de 

um novo paradigma, procurando corrigir constantemente os equívocos do 

currículo existente.  

No mês de maio de 2013 entre a realização das entrevistas pensamos e 

programamos a realização de um grupo de estudos entre os executivos de 

mercado e professores, tendo como foco principal os critérios e estratégias 

para a elaboração e concretização do novo currículo. 

Para que este projeto de pesquisa pudesse ser viabilizado selecionamos 

seis executivos de mercado ocupando as seguintes posições: Presidentes, 

Vice presidentes, Diretor Executivo de Negócios, Diretor Financeiro e Diretores 

de RH. No mês de maio de 2013, iniciamos essas nossas entrevistas, valendo-

nos da elaboração de cinco questões. Abaixo estão relacionadas e relatadas, 

logo após as suas sínteses.  
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1. Quais temas devem ser incluídos/excluídos da grade curricular de um 

Programa de pós-graduação em Gestão de Negócios, visando atender 

as demandas dos diferentes mercados para os próximos dez anos? 

2. Em sua opinião os programas de pós-graduação em Gestão de 

Negócios devem inserir atividades complementares para que eles 

possam ser aprimorados? Em caso afirmativo, quais seriam essas 

atividades? 

3. Por quais competências as organizações serão demandas para a 

próxima década? Justifique. 

4. Como você crê que deva ser a metodologia de um programa de gestão, 

a fim de que consigamos desenvolver as competências acima relatadas? 

5. Baseando-se em sua experiência, como você crê que deva ser o perfil 

do profissional (professor/facilitador) para atuar nesses programas? 

Para corresponder à opinião dos executivos entrevistados sobre os 

temas a eles colocados, apresentamos temas que devem estar presentes no 

programa em estudo, atividades complementares que auxiliarão o aprendizado, 

competências exigidas dos egressos do programa, metodologia a ser utilizada 

e perfil do professor. Abaixo a síntese das percepções dos executivos 

entrevistados: 

Temas presentes 

Técnicos e comportamentais. Técnicos: bons conhecimentos das áreas 

organizacionais, como se articulam, impactos que geram nas demais áreas e 

capacidade para minimiza-los. Comportamentais: devemos nos atentar para o 

modo com que os profissionais trabalham os desafios, como fazem alianças, 

como constroem relacionamentos e interpretam os sinais organizacionais. 

Conceitos são importantes somente na medida em que apresentem intima 

conexão com a pratica. Nesse sentido, eles precisam apresentar os “como” e 

estar agregados a uma relevante formação humana, que é o que tem sido 

demandado dos gestores.  

 
Atividades complementares: para aproximar teoria e pratica devem ser 

utilizadas muitas narrativas, diferentes mídias pois elas auxiliam o 
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desenvolvimento pessoal e profissional, devem mesclar atividades na 

academia e nas empresas. Nem sempre tais estratégias poderão ocorrer, pois 

as empresas, de um modo bem geral, ainda não estão avançadas para acolher 

e adotar esse modelo, mas podemos conduzir executivos às aulas, abrindo 

espaço para debates sobre os problemas que os afligem, os desafios que 

encontram como os resolvem e como administram os complexos conflitos de 

interesse em suas respectivas organizações. 

 

Se o professor tiver como alvo desenvolver atividades inovadoras, 

preocupando-se em pesquisar para desenvolve-las, prepara-las e depois 

passar para o aluno que terá a oportunidade de buscar novos caminhos para o 

mesmo assunto, além de trabalhar casos reais e brasileiros, simulações, 

trabalhar com teatro, grandes rodas de discussões, que possibilitem a 

participação efetiva e não a mera perguntas e respostas. O layout para essas 

aulas deve ser diferente. 

 

Competências demandadas pelas organizações: Comunicação, pois a 

diferentes mídias alteram as antigas; velocidade na tomada de decisão; 

capacidade de síntese e de crítica; utilização de novas tecnologias; capacidade 

para assumir riscos; aquisição de conhecimentos para trabalhar com estruturas 

mais horizontais, mais “co-criadas”; construção de relacionamentos sólidos; 

obtenção de conhecimentos para trabalhar com os novos comportamentos 

sociais; leitura de diferentes contextos sociais e organizacionais; entendimento 

referente a questões éticas, valorativas e políticas; valores, disposição para 

aprender a aprender; atenção e dedicação para trabalhar com os inesperados 

do dia a dia organizacional; autodesenvolvimento e ruptura de paradigmas; 

visão de médio e longo prazo, gerenciamento de forma sustentável. 

 
Metodologia: EAD; os próprios diálogos com o mercado, porém de forma 

diferente; executivos questionam os alunos, PBL, role playing, simulações. 

Teatros; dramatizações; estudos de casos brasileiros e de outros tantos que 

existem, as metodologias ativas. 
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Perfil do professor: excelente formação acadêmica e experiência profissional; 

bom comunicador; capacitado para trabalhar com metodologias e, acima de 

tudo, ter vindo de organizações em cujas práticas de gestão a sustentabilidade 

era um fator essencial; habilitado para falar com públicos diversos e queira 

aprender constantemente, possuidor de networking empresarial para facilitar o 

acesso dos mesmos ao programa. 

6.3 Compartilhando Experiências com executivos e professores 

Ainda em 2013 nos organizamos para formar um comitê de executivos e 

professores visando à aproximação da instituição com organizações do 

mercado que contratam nossos alunos. Valendo-me de minha rede de 

relacionamentos da época em que fui executiva, iniciei os contatos para 

apresentar o programa e nossa intenção de termos um grupo de trabalho 

formado por executivos e professores da instituição em estudo, a fim de que 

pudéssemos identificar conjuntamente aspectos pertinentes à concepção de 

um currículo que viesse a atender as demandas ao contexto atual e dos 

próximos cinco anos. Para nossa surpresa todos os seis executivos que 

contatei aceitaram o convite. Tais contatos exigiram muito tempo de nossa 

parte pois tivemos que conciliar as nossas agendas. Conseguimos agendar e 

realizar o nosso I Encontro entre Executivos e professores em maio deste ano, 

tendo a adesão de seis executivos de mercados de diferentes segmentos: 

máquinas pesadas, tecnologia da informação, recrutamento e seleção, 

inovação e concessionaria de rodovias. Seis dos nossos professores, a gestora 

do programa e orientadora técnica também estiveram presentes. 

A metodologia adotada, para não visarmos objetividade quanto ao 

aproveitamento da presença dos executivos, foi a de encaminhar, juntamente 

com o convite a eles enviados, todas as informações sobre o programa e 

enviar questões que gostaríamos que eles pensassem e se preparassem para 

os debates que poderiam acontecer ao longo da reunião. Vide ANEXO 1 e 

APENDICE H com a transcrição da ata da reunião. 

Elencaremos abaixo os temas que caracterizaram o ponto focal da 

reunião, como também o consenso em relação a elas elaboradas pelo grupo: 
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• Conteúdos e conceitos importantes para formação de jovens executivos. 

• Competências demandadas pelo mercado. 

• Formato desejável de aulas para aprendizagem significativa. 

 
a) Conteúdos e conceitos importantes 

• Liderança. 

• Liderança de equipes. 

• Ética. 

• Repensar os pilares do programa (focar nos conteúdos essenciais e na 

capacidade de reflexão para que possam ampliar a análise crítica e 

capacidade de tomada de decisão).  

• Pensar em disciplinas eletivas e não em uma grade fechada. 

• Construir os pilares pensando numa formação em longo de prazo e não 

somente na questão instrumental. Pós-graduação não é uma ação de 

curto prazo e sim em médio e longo prazo. 

• Pensar num modelo de gestão escolar horizontalizado, sem hierarquia 

• Reforçar a inserção da Sustentabilidade nas disciplinas e nas ações. 

• Gestão de Pessoas – a maior dificuldade sedimentada em nosso país é 

não termos profissionais com capacidade para gerenciar pessoas. 

• Perfil empreendedor – capacidade para fazer, de concretizar uma ideia. 

b) Competências demandadas pelo mercado 
• Mind set empreendedor. 

• Capacidade para construção de consenso. 

• Autogestão. 

• Inovação baseada na dinâmica do dia a dia. 

• Capacidade para aprender a importância do coletivo. 

• Liderança / mentoria. 

• Aprender a aprender. 

• Melhorar o conjunto de ferramentas, principalmente as pessoais, para o 

futuro. 

• Capacidade de análise e tomada de decisão. 

• Aspectos culturais são imprescindíveis, executivos querem estar no meio 

de pessoas cultas. 
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• Humanidades. 

• Aprender a passar pelos próprios problemas e dificuldades encontrando 

uma saída e aprendizado. 

• Clareza sobre os valores individuais e os valores da sociedade moderna 

– Criar contexto. 

• Desafios do marketing saber o que o mercado quer e demanda. 

c) Formato desejável de aulas para aprendizagem significativa 

• O aluno deve vir com o conceito lido, a aula é para o debate, para a 

pratica.  

• As aulas devem contemplar a vinda de executivos experientes para que 

eles possam compartilhar seus conhecimentos e experiências com os 

demais alunos. 

• Valer-se da Andragogia. 

• Trabalhar intensamente com atividades em grupo, para que haja uma 

razoável assimilação e transmissão, de forma compartilhada, os 

conceitos e soluções para construírem de forma compartilhada os 

conceitos e soluções. 

• Apresentar aspectos inesperados durante as aulas, pois é isso que 

acontece no dia a dia das organizações. Alertar os alunos que nada 

acontecerá somente como consta no folder do programa. 

• Instigar o saber, não disponibilizando nada de modo fácil para o aluno – 

ensinar a pescar. 

• Trazer à sala de aula: artes, cinema, teatro, música e desafiar os alunos 

decodificarem a importância desses aspectos culturais na formação do 

executivo. Altos executivos gostam de estar com pessoas cultas. 

• Aprender a aprender. 

• Promover debates, fóruns e discussões com executivos 

• Pensar novos modelos de avaliação. 

• Aprender a fazer perguntas muito mais do que dar respostas – criar 

repertório. 

Após essa reunião entre executivos e professores, o grupo de 

professores e orientadora técnica se reuniram para dar prosseguimento sobre 
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como interpretar e iniciar a construção da operacionalização dos aspectos 

levantados durante o encontro e transforma-lo em um novo paradigma 

curricular, juntamente com as demais informações já obtidas da parte dos 

alunos, professores e executivos nas mais diversas situações em que eles se 

encontraram. 
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CAPÍTULO VII 

7 A ELABORAÇÃO DE UM CURRÍCULO INTEGRADO 

Após o registro sobre as demandas dos alunos, executivos 

entrevistados, reuniões com professores, e reuniões entre executivos e 

professores, deparamo-nos com o momento mais difícil do projeto: analisar os 

dados registrados, debatê-los, discutir de forma incansável como deveríamos 

proceder na concepção de um novo paradigma que implicasse em inovação 

em cursos de formação profissional, superando, inevitavelmente, as 

dificuldades visualizadas em outros programas de instituições concorrentes e 

que correspondesse às expectativas de um público tão especifico e 

contribuísse efetivamente para a formação e desenvolvimento de um 

profissional de gestão de negócios. 

O complexo desafio foi aceito, tanto pelos professores quanto pelos 

executivos, que - em comum acordo - concluímos que o currículo integrado 

deveria ser construído a partir de bases realistas e viáveis, possibilitando então 

a sua implantação num contexto de pós-graduação lato sensu. 

Premissas que foram adotadas: se o propósito do projeto é de inovação 

pedagógica, é necessário que aqueles que colocarão em pratica o referido 

currículo devem ser os agentes de concepção juntamente com a área técnica, 

não podemos separar a concepção de sua execução, embora a história nos 

mostre que nem sempre os professores são chamados a participar da 

concepção de um currículo. O grupo de trabalho não ofereceu resistência 

nenhuma para construção de um novo currículo, pois como estavam muito 

conscientes das demandas que tínhamos e da vontade de nos tornarmos o 

programa de desejo dos participantes, tivemos uma abertura muito grande da 

parte dos integrantes do grupo, emergindo nele um forte senso de 

responsabilidade perante a construção de um currículo inovador, e pelo papel 

que representam na instituição, não somente como professores, mas como 

construtores de uma nova proposta. 
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7.1 Justificativa da adoção do currículo integrado 

Para o grupo de trabalho o grande segredo dessa inovação pedagógica 

consistirá em como serão articuladas as questões didáticas, as metodologias 

ativas, e os diferentes recursos que dispomos para atender a nossa premissa 

que é desenvolver os 4 pilares básicos da educação definidos pela UNESCO 

(1996): aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser, e aprender 
a conviver e também as competências demandadas pelo mercado e a entrega 

de nossa proposta de valor, relatada no item 1.3 desse projeto de pesquisa. 

Para viabilizar essa proposta, propusemo-nos a utilizar o conceito de 

currículo integrado, conforme demonstrado no sexto capítulo deste projeto de 

pesquisa.  

Estamos selecionando o currículo integrado pois desde a criação dos 

cursos de administração, por volta de 1902, até os dias atuais, a formação dos 

administradores tem sido pautada pelos antigos paradigmas dos modelos 

organizacionais, referenciados por valores e princípios comprometidos 

exclusivamente como a dimensão econômica, com características tecnicistas e 

de fragmentação do conhecimento. 

Como já citado em capitulo anterior, o mercado está exigindo dos 

gestores de negócios que ele tenha capacidade para romper paradigmas, 

criarem e ousarem num mundo que apresenta uma extrema complexidade e se 

move com uma velocidade crescente. Indo além, eles precisarão ser 

capacitados para subverterem as antigas regras de um país em que 

concorrência e risco ainda não fazem parte da dinâmica dos negócios. Para 

que esses profissionais atuem de forma competente, ou seja correspondam às 

demandas do contexto, eles precisarão articular os diferentes conhecimentos 

das diversas disciplinas inseridas na grade curricular. Para essa situação, que 

de fato, se concretize, os gestores de negócios deverão romper as barreiras 

existentes entre as disciplinas, as quais geram a fragmentação dos saberes, e 

sendo superadas, elas permitirão que eles, enquanto profissionais qualificados, 

compreendam e critiquem as inúmeras informações disponíveis no mercado. 
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Para que tal realidade se concretize, as instituições de ensino precisam 

abandonar a abordagem cartesiana e assumirem que elas são corresponsáveis 

pela mudança de paradigma da visualização apreendida pelo aluno acerca das 

disciplinas estanques, conseguindo avaliar a realidade de um modo sistêmico e 

global. Essa nova proposta parece indicar que a integração curricular seja 

essencial para a nova formação.  

7.2 Princípios norteadores para construção de currículo integrado 

Em debates com o grupo de executivos, professores, diretora do 

programa e orientadora técnica algumas premissas foram definidas para 

iniciarmos a elaboração do currículo integrado: 

a) Integração curricular de conhecimentos para a construção de visão 

sistêmica. 

 

Pela experiência existente entre os participantes do grupo de trabalho foi 

rejeitada a continuidade de programa disciplinar sem a preocupação 

com a interação e integração contínua entre todas as atividades 

pertinentes ao currículo do programa, permitindo assim a integração das 

diferentes áreas do conhecimento, interlocução e fixação de conceitos 

que viabilizem, nesse sentido, a ampliação da visão do todo. O 

programa em gestão de negócios adota uma postura difícil de ser 

operacionalizada, entretanto é possível que ele seja efetivado. 

Precisamos trabalhar de modo cooperativo entre os docentes, os quais 

deverão utilizar as suas criatividades e conhecimentos, valendo-se de 

técnicas que possibilitem aos alunos a capacidade de perceber os 

padrões sistêmicos de comportamentos subjacentes aos problemas 

existentes não só em suas áreas, mas também nas interfaces e 

impactos dos mesmos nas outras áreas organizacionais. Miranda; 

Souza; Barbosa Junior (2002, p.1), afirmam que numa organização 

empresarial, os diferentes departamentos, com suas respectivas e 

exclusivas atividades, estão em constante interação para a resolução de 

problemas da organização como um todo. A adoção de uma nova 

metodologia pedagógica, baseada na integração surge então como uma 
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solução a adotada pelas instituições de ensino de administração, cujo 

alvo essencial consiste em fornecer ao mercado de trabalho um 

profissional mais capacitado a enfrentar os desafios dos novos tempos. 

Esse fato nos incita a adotar uma forma de integração entre o cenário 

político e econômico contida nos conhecimentos, porquanto possibilitará 

a discussão da realidade, a qual enfatizará a reconstrução dos 

processos referentes ao refazer e repensar dos conhecimentos lineares. 

Entretanto, devemos ressaltar que essa mudança não poderá acontecer 

de forma radical, haja vista que, segundo Lück (2002, p,65), “a 

construção de um novo conhecimento se processa por estágios ou 

etapas de maturação de consciência”. Essa consciência demanda um 

esforço integrado dos professores, dos executivos, os quais nos apoiam 

no sentido de incentivar ações e reflexões para a proposta do novo 

currículo, exigindo de todos um “fazer-refazer-reconstruir continuo. O 

profissional atuante no mundo dos negócios precisa adquirir 

conhecimentos provenientes de diferentes áreas da administração, tais 

como: economia, política, cultura organizacional, relações internacionais, 

sustentabilidade, pessoas, serviços, operações, etc., os quais afetam a 

cadeia organizacional, devendo ser mobilizados e contextualizados pelo 

professor em determinado panorama técnico e pedagógico. Para que 

isso aconteça, os professores devem trabalhar em um processo 

pedagógico que alterne momentos de trabalhos individuais com 

momentos de trabalhos coletivos. Para tal propósito, todos nós devemos 

nos esforçar para nos desapegarmos de nossos modelos mentais e 

trespassarmos os paradigmas antigos no que tange a novas formas de 

criação de conhecimentos valendo-nos dos diferentes saberes 

propiciados pelas diferentes áreas do conhecimento e pela utilização de 

metodologias ativas. 

 

b) A aprendizagem de adultos, que se caracteriza pela corresponsabilidade 

da parte de todos que integram o grupo e que os coloca juntos, 

trabalhando pelos mesmos objetivos, com uma forte interdependência e 

pela comunicação clara e objetiva. 
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No que tange a aprendizagem de adultos Masetto (2003, p.50) afirma 

que espera-se um pacto, um compromisso de se empenhar para levar a 

frente um plano de trabalho, numa ação cooperativa, respondendo por 

sua parte(...) pressupõe um diálogo contínuo criando uma atmosfera de 

mútuo respeito e confiança. Com esse propósito, o professor deverá 

desenvolver um plano pedagógico, no qual o aluno construirá ao longo 

de cada disciplina, subsidiado pelas atividades programadas pelos 

professores, desde a atividade prévia, as atividades realizadas em sala 

de aula, orientadas pelo professor e que todas elas deverão conter os 

feedbacks do professor para que o aluno possa refazer a atividade e 

aprender de fato.  

 

c) Os alunos deverão passar por um processo de acolhimento, integração 

no que tange às suas responsabilidade com relação ao aprendizado da 

nova proposta curricular.  

 

Acolhimento e integração, esta atividade que terá a duração de 15 horas 

e gerará oportunidades, através da adoção de metodologia especifica, 

para que os alunos percebam a si mesmos e a seus demais colegas, 

integrando os, a fim de que a integração entre os diferentes temas possa 

ser evidenciada. Também entre os conteúdos das disciplinas 

selecionadas para o programa, evidenciar-se á a relação, a interação e 

integração das disciplinas entre si, visando ao desenvolvimento de uma 

inquirição mais sistêmica e ampliada. Tal processo tem como foco 

principal fortalecer também a relação entre os alunos e a instituição e 

entre eles e o professor. Para que consigamos cumprir essa etapa, num 

primeiro momento, adotaremos a construção de um team building entre 

os membros do grupo; e num segundo momento, valer-nos-emos da 

utilização da técnica de aprendizagem denominada “mapas conceituais”, 

tendo em vista incentivar o processo de aprender a aprender da parte 

dos alunos, sobre dois aspectos: sobre o curso e sobre cada uma das 

disciplinas de forma integrada e de forma cognitivo-criativa.  

 

 



 168 

d) Os alunos egressos de graduações diferentes das da administração 

poderão equalizar os conhecimento básicos da gestão, tais como, 

finanças e outras disciplinas a serem identificadas como essenciais, 

através de módulos de equalização de conhecimento, desenvolvidos em 

EAD. 

 

Equalização de conhecimentos essenciais a gestão de negócios. 

Analisando as seis turmas do referido programa, identificamos que 

algumas áreas do conhecimento são essenciais para que ele se 

aprimore e seja capaz de absorver novas capacidades inerentes à 

formação de negócios, isto é: gestão financeira e contabilidade. Esses 

módulos, que estarão disponíveis através de pequenos vídeos e 

atividades no Blackboard do programa, deverão ser trabalhados pelos 

alunos antes do início do programa.  

 

e) Os professores do programa passarão por um processo de capacitação, 

como objetivo desenvolver aulas mais adequadas ao aprendizado dos 

alunos e aprendendo a atuar como mediadores do processo de 

aprendizagem. 

 

Formação de professores para atuarem como mediadores pedagógicos. 

O processo de mediação pedagógica segundo Masetto (2003, p. 48), é 

entendido como a atitude, o comportamento do professor que se coloca 

como um facilitador e incentivador ou motivador da aprendizagem, 

apresentando-se, com disposição para ser uma ponte entre o aprendiz e 

sua aprendizagem. Para tal proposito, ele deverá dialogar 

permanentemente de acordo com o que acontece no momento; trocar 

experiências; apresentar perguntas orientadoras, cujo foco seja o 

aprendizado de forma efetiva. 

A mediação pedagógica busca abrir um caminho a novas relações do 

estudante: com os materiais, com o próprio contexto, com outros textos, 

com seus companheiros de aprendizagem, incluindo o professor, 

consigo mesmo e com seu futuro. (PÉREZ E CASTILHO, 1999, p.10). 
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f) Feedbacks da parte dos professores e da orientação técnica sobre o 

desempenho do programa, comprometimento das turmas, processo 

metodológico, da performance individual de cada aluno, etc. 

 

A criação de um sistema de feedbacks contínuos é um aspecto 

fundamental que precisa ser elaborado e combinado entre professores e 

alunos, e entre alunos e orientação técnica que permitirão a construção 

de vínculo entre parceiros adultos no processo de aprendizagem, ambos 

assumindo as consequências quando não for realizado o combinado, 

possibilitando assim novas oportunidades de aprimoramentos. 

 

g) As avaliações e auto avaliações serão “revisitadas” para tornarem-se 

coerentes com a adoção das novas metodologias de ensino,  
 

A revisão do processo de avaliação e de auto avaliação contribui para a 

formação de atitude de parceria e corresponsabilidade, devendo ser 

considerada de vital importância para que haja uma contínua informação 

ao aluno e professor acerca do desempenho de ambos, de modo que 

possamos obter informações sobre o que o aluno esteja aprendendo ou 

não, e o que fazemos, caso ele esteja com dificuldades para assimilar os 

conteúdos transmitidos em sala de aula. Quanto ao professor, quais 

aspectos ele precisa aprimorar para facilitar a aprendizagem do aluno. 

Tal processo deve ser focado para identificar pontos de aperfeiçoamento 

no processo de aprendizagem e auxiliar no processo motivacional em 

relação ao aluno, revelando também como um recurso indispensável 

para solidificar a coparticipação e a corresponsabilidade no processo de 

aprendizagem, facilitando assim o protagonismo do aluno nessa 

interatividade. Para consideramos o processo da avaliação, com certeza, 

ainda precisamos viabilizar muitas discussões, as quis se nos 

apresentam de um modo cumulativo.  

Trata-se obviamente de um processo longo, porquanto nem todos se 

apresentarão como parceiros, mas sim como entes portadores de 

funções dicotômicas, ou seja, cada um deverá cumprir sua parte no 
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processo, desconsiderando o cumprimento da parte do outro. Tal 

fenômeno pode ocorrer de forma consciente ou inconsciente tornando-

se, portanto, um obstáculo a ser vencido. Será necessário enfatizar que 

o período de aula é um tempo a ser compartilhado entre ambas as 

partes – o professor e o aluno – que deverão colaborar para que a 

aprendizagem ocorra de modo satisfatório. Assim sendo, as leituras e os 

estudos extraclasse são indispensáveis para que o processo didático 

pedagógico seja viabilizado com relevante eficiência.  

7.3 Reconstrução do Currículo da pós graduação em gestão de negócios 

Em conformidade com o que foi apresentado anteriormente, chegamos 

ao cerne de nosso projeto de pesquisa, o “currículo, que pode ter várias 

compreensões e interpretações, entretanto, para a nossa pesquisa, ele está 

mais associado ao seu conceito etimológico, significando: “tudo aquilo que 

precisa ser ensinado ou aprendido segundo uma ordem de progressão 

determinada num ciclo de estudos”. A ideia de currículos ligada a cursos, a 

percursos, a uma organização de assuntos, ou de conhecimentos, ou de tudo 

aquilo que deveria aprender. A preocupação é: como ordenar o que precisa ser 

aprendido numa ordem determinada. (MASETTO, 2003, p. 65). 

O que consideraremos em nosso projeto de pesquisa está relacionado a 

um conceito mais complexo, porquanto deverá ser entendido de forma mais 

integrada para se referir a:  

“um conjunto de conhecimentos, de saberes, competências, habilidades, 

experiências, vivências e valores que os alunos precisam adquirir e 

devolver, de maneira integrada e explicita, mediante práticas e atividades de 

ensino e de situações de aprendizagem” (MASETTO, 2003, p. 67). 

Devemos ressaltar que os conteúdos desse currículo serão construídos 

contando as contribuições, dos especialistas, professores e executivos que 

compõem nosso grupo de trabalho. Essa forma de trabalhar a elaboração de 

um novo currículo mantém a ideia de que as aprendizagens sejam adquiridas 

explicitamente mediante práticas e atividades planejadas intencionalmente para 

que aconteçam de forma efetiva e não por acaso. 
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Outro aspecto a ser considerado nessa elaboração curricular é a 

evolução cientifico tecnológica: questão muito séria e discutida nos dias atuais. 

O modo associado à velocidade com que ela está a se manifestar tem sido 

muito diferente daquele com que ela se manifestou nos tempos da Revolução 

Industrial.  

O conhecimento não é mais privilégio das universidades, pois ele está 

localizado em qualquer lugar que se tenha acesso à internet. É através dessa 

velocidade de processamento de informações - com o qual nos deparamos – 

que se manifesta outro sério desafio: manter-se atualizado, tanto em uma 

categoria de pensamento, quanto em outra. Temos então de desafiar os limites 

da elaboração curricular e pensar na viabilização de um currículo que atenda 

às exigências atuais e futuras. Precisamos ser capazes de formar profissionais 

que transformem a ordem social vigente. 

O último aspecto a ser considerado refere-se às características, 

porquanto pretendemos que os profissionais formados por esse programa 

desenvolvam – durante os seus períodos de formação de pós-graduandos - 

conhecimentos, habilidades humanas, profissionais, valores e atitudes que 

delinearão princípios razoavelmente relevantes e atuantes com relação a 

integração entre a teoria e a prática e as diversas áreas de conhecimento. Para 

que tal intento se concretize, o grupo de trabalho deverá atuar de forma 

colaborativa, integrada, e tendo fortemente estabelecidos os princípios 

estabelecidos no item 6.6. 

Para elaboração desse currículo, daremos continuidade ao que já 

registramos no início do capitulo, expondo as pequenas alterações que foram 

realizadas até a turma 4. Dotados da síntese sobre o levantamento das 

competências demandadas pelo mercado, as quais aqui estão registradas 

como as de maior frequência: liderança, aprender a aprender, capacidade de 

análise e tomada de decisão, autogestão, capacidade para trabalhar em 

equipe, construção de relacionamentos, comunicação eficaz, delegação, 

gestão de conflitos, visão estratégica, ética, foco no resultado, flexibilidade, 

integridade, gestão da inovação, administração do tempo, motivação, 
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planejamento e organização, capacidade de priorizar e trabalhar com 

imprevistos.  

Frente aos resultados acima apresentados realizamos algumas 

modificações na grade curricular da turma 5, incluindo algumas disciplinas: 

Comunicação - 08h/aula, Direito e ética - 12h/aula e ampliamos a carga horária 

do Jogo empresarial, com mais 08h/aula, incluindo no mesmo todas as etapas 

de negociação sindical. Ampliamos as sessões presenciais de orientação para 

elaboração do projeto aplicativo, como também modificamos a Metodologia 

Científica a ser adotada em sua efetivação. 

Paralelamente as essas pequenas alterações, preocupamo-nos em 

mapear os estilos de aprendizagem presentes nos alunos da turma 6 para que 

os professores pudessem ter maior grau de acerto maior no que tange à 

preparação das atividades em sala de aula, conforme demonstrado em quadro 

abaixo. Continuamos a trabalhar na elaboração do currículo integrado, 

realizando discussões, reflexões, ensaios, modelos, refazendo experiências, 

testando novos padrões de aulas, layouts mais adequados para cada tema 

desenvolvido, etc. Abaixo, no quadro 7.1, demonstramos mapeamento dos 

estilos de aprendizagem dos alunos da T6. 

Quadro 7.1 - Estilos de aprendizagem Turma 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autor, construído com dados da Turma 6 do PEGNSP, baseado nos 
Estilos de Aprendizagem de KOLB (1984) 
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Várias reuniões de trabalho continuaram a ser realizadas, entretanto, na 

última reunião com os professores e levando em consideração o consenso da 

última reunião entre executivos e professores, iniciamos o processo para 

descrever como deveria ser o nosso currículo. 

Iniciamos por integrar algumas disciplinas, pensar na lógica mais 

adequada para que o aluno entendesse, desde o início do curso, a visão 

sistêmica do programa, as atividades que deveriam ser aprimoradas para 

desenvolver as habilidades, competências, atitudes e valores identificados no 

projeto, correspondendo, então à nossa proposta de valor, como também aos 

quatro pilares da educação da UNESCO: aprender ser, aprender a conhecer, 

aprender a fazer e a aprender a conviver. Após muitas reflexões, construções, 

desconstruções, chegamos a um consenso, o qual transcreveremos abaixo. 

Para que possamos pensar na construção do currículo integrado, 

devemos ter em mente os objetivos do programa, conforme será destacado 

abaixo.  

7.3.1 Objetivos gerais da pós-graduação em gestão de negócios 

O programa tem os seguintes objetivos: 

• desenvolver competências essenciais para a alta performance na 

gestão. 

• ampliar a visão dos participantes para além das fronteiras de sua 

área de atuação. 

• elevar a capacidade de comunicação e argumentação em temas 

relacionados à gestão. 

• expandir o senso de autonomia e autenticidade em harmonia com os 

relacionamentos interpessoais. 

• propiciar o desenvolvimento do pensar sistemicamente visando a gestão 

sustentável 
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7.4 Currículo proposto 

Para corresponder aos objetivos acima elencados, o grupo de 

professores e executivos, associados à orientação técnica, desenvolveram uma 

proposta de currículo integrado, a qual será considerada no tópico seguinte.  

7.4.1 Acolhimento e Integração  

O processo de Acolhimento e Integração tem o objetivo de receber, 

acolher e integrar os novos alunos na instituição aos demais integrantes do 

grupo, os quais são profissionais que os acompanharão ao longo do programa, 

como também tem o objetivo de conduzi-los a inquirir razoavelmente os temas 

pedagógicos.  

Para a efetivação desse acolhimento e integração pensamos na 

seguinte lógica: 

1) Realização de team building visando os seguintes objetivos: 

a) Internalizar a crença no trabalho de equipe. 

b) Compreender a sua forma-padrão de atuação individual e o que 

ela gera nos outros participantes da equipe. 

c) Definir maneiras mais saudáveis para atuar juntamente com o 

grupo ao longo do programa. 

2) Apresentação da instituição, seu regulamento, os profissionais que os 

acompanharão ao longo do programa, formas de comunicação com a 

instituição, serviços oferecidos, estruturação do programa, projeto 

aplicativo, jogo empresarial etc. Abertura de espaço para dialogar sobre 

os temas apresentados.  

3) Levantamento das expectativas sobre o programa realizado, como 

também em relação à dinâmica com abertura para dialogo e discussões 

referentes a elas. Faremos ainda o mapeamento dos estilos de 

aprendizagem e explanação de algumas das metodologias ativas mais 

adequadas para fixação da aprendizagem de adultos.  

 



 175 

4) Realização de dinâmica para entendimento da concepção do programa, 

de uma forma integrada, favorecendo a ampliação da visão sistêmica 

sobre o mesmo, sobre as organizações e sobre a forma com que cada 

módulo desenvolverá suas atividades: ambiente externo, visão geral 

sobre as organizações, estratégia, processos e pessoas, bem como a 

utilização de todos os conceitos e práticas no projeto aplicativo e no jogo 

empresarial.  

Abaixo figura 7.2 que demonstra essa etapa. 
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7.4.2 Análise de ambiente externo 

Considerando-se que para atuarmos como gestores de negócio no 

contexto atual, devemos compreender inúmeras variáveis, não somente 

aquelas associadas à sua configuração interna, como também àquelas que 

interferem, direta ou indiretamente, nas definições de suas estratégias. 

Alocamos para esse entendimento, o módulo denominado “ambiente externo”, 

no qual serão discutidos os seguintes temas: governo, em suas implicações, 

legais, tributárias, trabalhistas, fiscais, sociais; macroeconomia, que estuda o 

comportamento do sistema econômico por meio de um reduzido número de 

fatores, tais como: a produção ou produto total de uma economia, o nível de 

emprego e poupança, o investimento, o consumo, o nível geral dos preços, e a 

cultura de um país que interfere de forma significativa nos resultados 

organizacionais.  

Os facilitadores que atuarão nesse módulo deverão estar atentos para 

os seguintes aspectos: i) construí-lo de forma integrada e interativa, ou seja, os 

conteúdos devem conter um alinhamento perfeito, para que os participantes 

consigam visualizar as conexões existentes entre os temas dentro de cada 

tema “de per se”; ii) outra questão importante, com a qual os facilitadores 

deverão se preocupar, é aquela referente à pratica docente do ensino superior: 

como gerir de forma integrada, um processo de aprendizagem em todas as 

suas etapas: planejamento, metodologia, avaliação, seja ela presencial ou à 

distância. Nesse módulo, levando-se em consideração os quatro pilares da 

educação da UNESCO, e que para aprender a competência no pilar “aprender 

a conhecer,” os facilitadores precisarão selecionar conforme os temas algumas 

das seguintes metodologias ativas: apresentações, palestras, mapas 

conceituais, aulas expositivas dialogadas. Ele poderá lançar mão da 

construção de portfólio para suportar o processo de avaliação.  

Metodologia: apresentação e entrega da proposta do programa, discutir com 

os alunos cada um dos temas propostos, checar a validade para cada turma de 

alunos; solicitar a validação ou sugestões de inserções e exclusões e refazer o 

programa enviando à coordenação para disponibilização no Blackboard.  
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Frente a essa validação, o professor pode verificar se houve expressivas 

alterações ou se houve apenas pequenos ajustes, objetivando validar ou alterar 

as metodologias ativas que havia selecionado para o desenvolvimento da 

unidade. Na figura 7.3 apresentamos o mapa mental para contratação de 

aprendizagem e na figura 7.4 temos um exemplo que demonstra as 

correlações entre disciplinas e o tema sustentabilidade. 
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7.4.3 Ambiente Interno 

O módulo anterior proveu condições para iniciarmos o entendimento do 

ambiente organizacional interno. Para tal proposito, pensamos em construir a 

seguinte estrutura para o desenvolvimento do módulo ambiente interno. 

7.4.3.1 Módulo de contextualização organizacional 

Esse módulo tem como objetivo propiciar aos alunos o entendimento 

sistêmico sobre a organização e seus modelos gestão. Este módulo contempla 

os seguintes itens: 

• Visão Integrada da gestão: seu objetivo é entender as principais áreas 

do conhecimento em gestão, por meio da discussão e compreensão da 

visão sistêmica e integrada bem como seus impactos para a tomada de 

decisão. 

• Organização e modelos de gestão tem como objetivo: avaliar a evolução 

das organizações e dos modelos de gestão; apresentar, refletir e discutir 

aspectos importantes relacionados à arquitetura organizacional, 

mediante os quais as empresas obtêm diferencial competitivo; analisar e 

discutir os sistemas e processos que propiciam às organizações a 

competividade e a eficiência desejada bem como a entrega de valor aos 

Stakeholders. 

7.5 Módulo Estratégia 

O módulo intitulado “estratégia” tem como alvo apresentar aos alunos a 

forma como as organizações se diferenciam uma das outras, visando competir 

num mercado altamente competitivo e global. Para consideramos os aspectos 

supracitados pensamos em alocar as disciplinas: Sustentabilidade, Gestão 

Estratégica, Gestão da Performance Estratégica, Internacionalização de 

Empresas e Geração de valor aos Stakeholders e Governança Corporativa: 

• Sustentabilidade: tem como objetivo compreender a evolução conceitual 

e aplicativa, bem como os momentos de transição da sustentabilidade 

no ambiente empresarial e na sociedade; entender e discutir os 
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princípios da vida responsável; discutir os princípios da ética e da 

responsabilidade planetária; e conhecer e discutir os desafios de 

sustentabilidade empresarial. 

• Gestão Estratégica: tem como propósito essencial capacitar os alunos 

para a aplicação dos conceitos e metodologias de análise, concepção e 

implantação da estratégia e a utilização dos conceitos e metodologias 

para Formulação de Estratégias. 

• Gestão da Performance Estratégica: tem como alvo que os alunos 

entendam os conceitos sobre os fundamentos da Gestão Baseada em 

Performance, através da compreensão dos principais elementos 

componentes de um sistema de Business Performance Management e 

entendam e utilizem os conceitos de gerenciamento da performance 

bem como da metodologia do Balanced Scorecard. 

• Internacionalização de Empresas: tem como objetivo entender as 

diferentes formas de internacionalização das empresas brasileiras, 

considerando-se os acertos e erros comuns na atuação mercadológica, 

entender a importância dos aspectos culturais e do comportamento do 

cliente internacional, apresentando os mitos e verdades sobre o 

processo de internacionalização de uma empresa brasileira, apresentar 

formas de criação de um plano coeso e prático de internacionalização 

para pequenas e médias empresas brasileiras. 

• Geração de Valor aos Stakeholders e Governança Corporativa: tem 

como foco propiciar aos alunos o conhecimento de instrumentos para 

avaliar formas e mecanismos de geração de valor, para os stakeholders 

das organizações baseadas em geração de valor, bem como as 

métricas aplicáveis; analisar e compreender os conceitos e impactos da 

governança corporativa bem como suas aplicações práticas nas 

organizações e no mercado de capitais. Avaliar o impacto da 

governança no valor e na sustentabilidade da empresa, nos 

stakeholders e na tomada de decisão dos investidores 
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7.6 Módulo Processos 

Enquanto o módulo Estratégia dita as premissas de um negócio, o 

módulo processos, apresenta os fundamentos para suprir os gestores das 

principais ferramentas para executar as estratégias organizacionais no que 

tange ao funcionamento das diferentes áreas de uma organização: 

• Gestão de projetos: tem como objetivo ampliar a visão, o entendimento e 

percepção do papel da Gestão de Projetos no ambiente empresarial; 

conhecer e compreender as áreas de conhecimento, do ciclo de vida e 

dos processos da Gestão de Projetos, segundo a abordagem do PMI - 

Project Management Institute. 

 

• Gestão da Inovação e Empreendedorismo: visa compreender o conceito 

de inovação e sua importância como fonte de vantagem competitiva 

sustentável; desenvolver capacidade de análise crítica de empresas 

quanto às forças e fraquezas de sua capacidade inovadora, identificar as 

barreiras e as oportunidades para inovação no contexto organizacional; 

desenvolver a visão crítica sobre empreendedorismo no contexto atual 

dos negócios globais; compreender o ambiente de oportunidades de 

negócios abertos aos potenciais empreendedores / 

intraempreendedores. 

 

• Gestão de Marketing: esta disciplina tem como propósitos compreender 

o conceito de marketing e suas aplicações, bem como os desafios 

gerenciais para efetivar uma organização orientada para mercado; 

discutir as diferentes possibilidades de formatação do negócio a partir da 

articulação das variáveis: produto, preço, promoção e distribuição; 

conhecer e discutir as principais decisões a serem tomadas em cada 

variável do mix mercadológico; saber como integrar essas decisões a 

partir do processo de formulação estratégica de marketing, compreender 

as novas questões sociais e políticas na promoção de seus produtos, 

mensagens de marketing dirigidas a crianças, marketing de produtos 

dispendiosos nos países em desenvolvimento, o consumo consciente. 
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• Gestão Financeira e Contábil: tem como objetivos conhecer e aplicar 

ferramentas da Matemática Financeira necessárias para a avaliação das 

finanças pessoais e do negócio; compreender o conceito de valor do 

dinheiro no tempo e as ferramentas de matemática financeira que 

apoiam a gestão empresarial sustentável. Ressaltar a inexistência de 

informações contábeis flexíveis e alertar que, para financiamentos de 

instituições financeiras nacionais e internacionais as organizações 

devem atender aos impactos socioambientais envolvidos no negócio. 

 

• Gestão de Processos: tem como objetivos contextualizar a gestão de 

processos nas organizações contemporâneas; compreender os 

fundamentos e a aplicação de uma metodologia de redesenho e 

gerenciamento de processos; desenhar processos que venham a 

atender às solicitações de projetos desenvolvidos, de forma 

sustentáveis.  
 

• Gestão de Operações e Supply Chain: tem como objetivo compreender 

o ambiente de negócios e a importância da gestão de operações para a 

consecução da estratégia; identificar e comparar os principais trade-offs 

entre atributos de desempenho e da formulação da estratégia da 

operação; analisar comparativamente as alternativas de tomada de 

decisão e os seus impactos na capacidade, layout, processos de 

trabalho e gestão de materiais; pensar em processos de fabricação 

ecologicamente eficientes, reutilização proveitosa de resíduos e controle 

da poluição. 

 

• Gestão da Comunicação: tem o propósito de propiciar aos participantes 

o conhecimento de técnicas e habilidades para a utilização dos 

conceitos de Comunicação em uma perspectiva estratégica no 

ambiente das organizações, quer comunicando-se com o público 

interno quer externo, divulgando seus relatórios, bem como, conhecer 

outras formas e modelos de comunicação.  
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7.7 Módulo Pessoas 

Até aqui descrevemos três módulos importantes para a gestão de 

negócios: ambiente externo, ambiente interno, e nele estão inseridos os temas 

contextualização, estratégia e processos, lembrando que para as estratégias 

organizacionais e os processos serem executados, precisamos das pessoas 

em seus diferentes postos de trabalho e é nesse módulo que cuidaremos para 

que os gestores possam gerir as pessoas com as ferramentas mais 

atualizadas, visando que elas possam executar as estratégias organizacionais 

e, desse modo, possa acontecer o processo de geração de riquezas 

sustentáveis.  

• Líder de si mesmo: sabemos que para liderar equipes ou organizações 

devemos, em primeiro plano, liderarmos a nós mesmos. Esta disciplina 

tem como proposito basilar estimular o processo de autoconhecimento 

para promoção do desenvolvimento individual e da estruturação de um 

plano de ação com metas pessoais e profissionais; compreender a 

interface entre o indivíduo e a organização para construção de relações 

duradouras e sustentáveis. 

 

• Gestão de Pessoas: estamos cientes de que gerenciar pessoas 

demanda o reconhecimento da relação entre a estratégia organizacional 

pretendida e a cultura organizacional; compreender a relação de causa e 

feito entre estratégia e o modelo de gestão de pessoas; entender a 

utilização do modelo de gestão por competências e os diferentes 

subsistemas para a implementação da estratégia; reconhecer as 

tendências de gestão de carreiras e seus impactos para o indivíduo e a 

organização, bem como as questões políticos, sociais e financeiros ao 

transgredir novas normas legais e culturais referentes a questões como 

diversidade, direitos humanos e trabalhistas, privacidade e, mais 

recentemente, trabalho infantil. 

• Liderança: essa disciplina deverá propiciar a compreensão das variáveis 

presentes no contexto organizacional e seus impactos no papel das 

lideranças; compreender as diferenças existentes entre gestão e 
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liderança, os novos papeis frente aos desafios de ambientes complexos 

de negócios sustentáveis. 

 

• Liderando Mudanças: vivemos num contexto que apresenta mudanças 

de diferentes naturezas. E com um ritmo de velocidade jamais visto 

entre os seres humanos. Surge então a necessidade dos gestores de 

negócios saberem como eles deverão mobilizar as suas equipes para 

que essas mudanças ocorram. Assim sendo, os objetivos a serem 

atingidos por essa disciplina são: analisar e compreender os conceitos 

de gestão de mudança e sua importância no mundo contemporâneo; 

entender, avaliar e discutir os processos de estruturação e mobilização 

de um time para fazer as mudanças. 

 

• Negociação e Gestão de conflitos: o ambiente organizacional é repleto 

de interesses, sejam eles comerciais, pessoais, ou outra natureza, e 

com eles surgem os conflitos para que os gestores possam gerencia-los. 

A disciplina tem o seguinte objetivo: viabilizar aos seus participantes o 

conhecimento dos diferentes conceitos que envolvem as negociações e 

os conflitos; conhecer as diferentes estratégias de negociação e de 

gestão de conflitos; conhecer os conceitos que envolvem a dinâmica de 

grupos e suas consequências para os processos de negociação e 

gestão de conflitos. 

 

• Direito e ética: essa disciplina, embora denominada Direito e Ética, visa 

despertar a conscientização dos gestores para as consequências do 

processo de tomada de decisão perante as suas atribuições, e para tal 

proposito, ela se propõe a: conscientizar os seus participantes acerca 

das consequências derivadas das decisões tomadas na gestão de um 

negócio; discutir os aspectos essenciais do direito tributário, empresarial, 

trabalhista e de defesa do consumidor, demonstrando, por conseguinte, 

a conexão entre essas áreas e os dilemas éticos da atualidade, 

principalmente nas questões relacionadas ao tema da sustentabilidade. 
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7.8 Projetos Aplicativos 

Esses projetos têm o objetivo de fomentar a aplicação dos conceitos 

aprendidos durante o programa em situações reais da gestão, proporcionando, 

enfim, a integração entre teoria e prática, por meio do tratamento de uma 

questão relevante para o participante, as organizações atendidas, a sociedade 

e os seus setores econômicos. Os projetos são desenvolvidos em grupo, e as 

orientações são alternadas entre atividades presenciais e não presenciais.  

Os projetos aplicativos caracterizam-se, em sua natureza, como projetos 

de pesquisa aplicada, isto é, as alternativas e soluções a serem efetivamente 

implantadas em cada empresa devem ser embasadas em aspectos 

conceituais, melhores práticas e na realidade especifica da empresa cliente em 

relação ao tema do projeto. 

Ao final, os Projetos Aplicativos são apresentados para uma banca 

avaliadora composta pelos professores orientadores e professores convidados 

da instituição de ensino e executivos do mercado com conhecimento a respeito 

do tema. O relatório final do Projeto Apilactivo deve ser elaborado em 

conformidade com as orientações de manual especifico, e se baseiam no 

sistema da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

7.8.1 Avaliação dos Projetos Aplicativos 
Os critérios de avaliação do Projeto Aplicativo estão centrados nos 

resultados de aprendizagem do participante, em suas interações com os 

demais membros da equipe e com o orientador. Nesse sentido, o Projeto 

Aplicativo será avaliado em 100 pontos distribuídos da seguinte forma: 
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Quadro 7.3 – Demonstrativo do processo de avaliação do Projeto Aplicativo 
 

PONTUAÇÃO CARACTERÍSTICAS 

15 pontos Cumprimento dos prazos previstos no plano de trabalho. 

35 pontos Avaliação do professor orientador durante a elaboração do PA. 

40 pontos Avaliação da Banca na apresentação do PA, apurada pela média dos 
seus integrantes. 

5 pontos Avaliação dos pares do participante em seu grupo de trabalho, 
condicionada à presença na apresentação. 

5 pontos Avaliação do participante condicionada à presença na apresentação. 
 
Fonte: Instituição em estudo (2014) 

A avaliação desse projeto é parte integrante do currículo do programa e 

contempla vários itens a saber:  

a) demonstração de organização interna do grupo de trabalho no 

tocante ao estabelecimento de cronograma de trabalho e 

comprometimento. 

b) qualidade do material apresentado e consistência dos conteúdos e 

debates na orientação.  

c) capacidade do grupo em prover os recursos necessários à elaboração 

do projeto aplicativo, em analisar os comentários, discussões e 

apropriar-se desse conhecimento para o trabalho.  

d) participação em reuniões de monitoramento e contribuições para a 

construção coletiva do aprendizado do grupo. 

e) respeito às normas constantes no Manual de Instruções para a 

elaboração do Projeto Aplicativo e às orientações do professor 

orientador.  

f) qualidade de conteúdo do trabalho final (bases conceituais, plano de 

trabalho e análises/críticas do grupo) e adequação da forma de 

apresentação. 

 

Além disso eles realizam uma auto avaliação que contempla os 

seguintes aspectos: 

a) frequência às aulas e reuniões. 

b) comprometimento/ interesse e empenho. 
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c) Contribuição efetiva para o desenvolvimento do trabalho- habilidade 

interpessoal. 

7.9 Jogo Empresarial 

O jogo empresarial visa à aplicação e integração dos conceitos 

desenvolvidos ao longo do programa e possibilita o exercício da liderança 

estratégica a partir das experiências vivenciadas ao longo das 21horas de 

simulação, apresentando os seguintes objetivos:  

• Desenvolver e implementar a estratégia de negócio alinhada com as 

decisões operacionais.  

• Compreender as decisões de negócios e liderança e seus resultados 

corporativos.  

• Aprofundar a compreensão de conceitos, métricas e relatórios 

financeiros utilizados na prática profissional. 

O sistema de avaliação do Jogo empresarial segue os princípios da 

avaliação das demais disciplinas do programa porém com algumas 

peculiaridades pela própria concepção do jogo conforme no Quadro 7.5, 

demonstrado abaixo: 

Quadro 7.5 – Demonstrativo do processo de avaliação do jogo de empresas 
 

ATIVIDADE PONTUAÇÃO 

Atividade prévia Até 15 pontos 

Atividades em sala de aula Até 25 pontos 

Verificação de aprendizagem Até 55 pontos 

Auto avaliação Até 5 pontos 

Total 100 pontos 
 

Fonte: Instituição em estudo (2014) 

Para melhor visualização da nova concepção do currículo integrado, o 

quadro 7.6 demonstra a grade curricular proposta. 
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Quadro 7.6 – Grade curricular proposta PPGLS em Gestão de Negócios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Co-construção entre os participantes do Currículo Integrado (2014). 
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7.10 Processo de Avaliação ou de Aprendizagem? 

Temos ainda um outro grande desafio: reformular o processo de 

avaliação que tem gerado uma discussão descomunal, pois temos tido muita 

divergência em relação a melhor forma de aplicá-la para que se torne de fato 

uma das fases do processo de aprendizagem. Embora já tenhamos dito em 

item anterior desse capitulo que ela seria cumulativa, precisamos agora 

consolidar uma ideia que temos instaurada: o portfólio. 

Em nosso programa há várias atividades nas quais as notas se 

acumulam para que sejam obtidas as notas finais, isto é:  

• Atividade previa: realizada antes da disciplina apara equalizar 

conhecimento sobre o tema – 08 pontos. 

 
• Atividades em sala de aula: viabilizada através de seleção de 

metodologias ativas, que são elaboradas pelos professores e realizadas 

pelos alunos, individualmente ou em grupo, em todas as aulas, e devem 

ser entregues ao professor. Atualmente elas são corrigidas, mas não 

devolvidas aos alunos. Sugerimos corrigi-las, devolvê-las aos alunos 

apresentando-lhes os concisos feedbacks realizados pelo professor. 

Quanto ao aluno, ele deverá registrar, em cada atividade, a conexão 

entre a atividade e o objetivo proposto, a forma de apresentação, 

observações a respeito dos colegas, professor, ou sobre a turma como 

um todo, e o que achar pertinente registrar, insigths, descobertas, 

soluções etc. para sua atividade profissional, criações, feedbacks dos 

colegas contendo as devidas correções realizadas pelo aluno após 

entrega da correção feita pelo professor. Cada uma dessas atividades 

pode corresponder até 08 pontos. As atividades a) e b) devem ser 

colocadas numa pasta devidamente corrigidas pelo professor para 

serem computadas no final de cada disciplina. 

 
• Verificação de aprendizagem: preferimos optar pela avaliação com 

consulta, pois ela permite ao aluno continuar aprendendo, pois é uma 

técnica que demanda a colocação do aluno numa situação simulada. A 
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verificação de aprendizagem deve conter uma situação-problema que o 

aluno é incapaz de resolvê-la imediatamente com seus próprios 

conhecimentos. Ele precisará pesquisar e estudar para depois, 

apresentar uma solução para o problema, justificando teoricamente a 

solução apresentada, demonstrando também a bibliografia utilizada em 

sua inquirição. O professor por sua vez oferecerá o feedback, que 

poderá ser na própria Verificação de Aprendizagem ou no Blackboard, 

informando se a solução está correta ou não. Trata-se de uma análise 

da fundamentação teórica, e a informação sobre a qualidade da 

bibliografia utilizada. Essa etapa da avaliação passa a valer 40 pontos. 

 
• Auto avaliação: essa etapa passará a contemplar três aspectos:  

a. Aprendizagens obtidas ao longo da disciplina – 10 pontos  

b. Avalição sobre o programa: conteúdo, metodologias, ativas 

utilizadas – 05 pontos. 

c. Avaliação do Professor: interação com alunos, pratica do 

processo de mediação -05 pontos.  

 

Abaixo, figura 7.7, demonstra mapa mental do Currículo Integrado da PGLS em 

Gestão de Negócios.  
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Para executar esse novo currículo, o grupo verificou e se conscientizou 

da necessidade de desenvolvermos um programa de formação de professores, 

antes de tudo. Pois, para torna-las integradas, a maioria dos professores não 

detém capacitação pedagógica adequada para fazerem com que esse currículo 

pudesse ser concretizado. 

8 Desenvolvimento docente 

Pensar em novos papéis para o docente demanda projetar espaços de 

formação dos professores que sejam norteados pela valorização da prática 

cotidiana, privilegiando os saberes que os professores já construíram sobre o 

seu trabalho executivo e educativo, desenvolvendo, sob determinado aspecto, 

possibilidades e nós críticos na relação ensino-aprendizagem, como também 

construindo, em parceria com os demais professores, executivos e outros 

profissionais , caminhos para a transformação da docência universitária.  

A institucionalização de práticas de formação docente torna-se, nesse 

sentido, fundamental. Tomar a própria prática (ação-reflexão-ação) como ponto 

de partida para promover transformações no cotidiano do processo de ensino 

aprendizagem num programa de pós-graduação lato sensu coloca-se como 

eixo principal para o processo de desenvolvimento do professor.  

Espera-se com esse fato que os professores assumam o papel de 

mediadores no processo pedagógico e de planejadores de situações e práticas 

pedagógicas inovadoras, que propiciem ou melhorem a aprendizagem dos 

alunos. 

Saturnino de la Torre, afirma o seguinte: 

O papel do docente, em lugar de centrar-se na explicação de 

conteúdo, assume o papel de estimulador, mediador e criador de 

cenários e ambientes. O docente não determina mais as 

aprendizagens (mudanças) se não que as sugere, estimula, cria 

condições e media para que seja o próprio aluno que as construam. 

(2008, p.9). 
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8.1 Etapas do processo de formação docente 

Para desenvolver o trabalho de formação docente, optamos por um calendário 

anual de oficinas pedagógicas, que tenham como objetivo integrar, de fato, a 

teoria e a prática para que sejam produtivas e realistas, sempre pautadas num 

problema real, para que haja grande compartilhamento de experiências, 

sucessos, insucessos e estes que possibilitassem aos professores, a reflexão e 

reconstrução da própria metodologia e de suas identidades, pois às vezes, eles 

se frustravam com os fatos ocorridos em sala de aula. Acreditamos que esse 

processo nunca se concretizará de modo pleno, pois a cada oficina realizada, 

novas possibilidades são pensadas e produzidas, haja vista que estudamos 

novas teorias e buscamos novas propostas. 

Podemos ressaltar que, para o exercício da docência, o docente deva 

ser um grande conhecedor do processo ensino aprendizagem, sendo apto para 

o domínio da melhor maneira de ensinar, tendo em vista que ensinar 

pressupõe a habilidade de provocar situações que incitem o aluno a 

estabelecer relações com o objeto de sua inquirição, afim de que possa ser 

compreendido como o ser humano adulto aprende, como se dá a construção 

do conhecimento em áreas específicas em sala de aula, como modificar, se 

necessário, as suas práticas pedagógicas e condutas frente os diferentes 

estilos de alunos e de estilos de aprendizagem, atuando então como mediador 

do processo de aprendizagem. A sua formação acadêmico-cientifica deve ser 

encarada como um processo permanente, integrado no dia-a-dia dos 

professores, para os quais trabalhar e formar não sejam atividades distintas e 

nem dissociadas. 

Baseando-se nos objetivos do programa e na premissa de que o 

professor deva adotar a atitude de mediador pedagógico, na qual ele passe a 

ser parceiro e corresponsável pelo processo de aprendizagem entre professor 

e aluno e na relação de aceitação de uma relação entre adultos, pensamos nas 

seguintes premissas para o desenvolvimento do programa de formação: 



 196 

• a aprendizagem pedagógica deve acontecer de forma colaborativa, 

dialógica, participativa, isto equivale a dizer que significa analisar, 

comprovar, avaliar e modificar em grupo. 

• a sequência da formação deve partir dos interesses e necessidades do 

grupo, ou seja de problemas reais enfrentados no dia a dia de sala de 

aula. 

• criar um clima de escuta ativa e de comunicação. 

• elaborar, conjuntamente, projetos de trabalho. 

Para que haja desenvolvimento do processo de formação dos 

professores para a pós-graduação lato sensu precisamos pensar em suas 

etapas: 

a) Definição do perfil do docente. 

b) Seleção de professores 

c) Sensibilização dos professores para o novo currículo desenvolvido pelo 

grupo de executivos, professores e orientação técnica. 

d) Discussão do currículo, suas metas, seus objetivos, sua necessidade e a 

quais problemas ele vem responder, a postura de mediação esperada 

dos professores, a postura dos alunos e capacitação a eles programada, 

a integração dos conhecimentos de forma integrada, compartilhando 

responsabilidades, no processo de aprendizagem, os recursos e as 

metodologias a serem utilizados, bem como o processo de avaliação e 

auto avaliação. 

 

a) Perfil do docente para a pós graduação lato sensu: 

• Ter o título de mestre ou doutor em instituição credenciada pela 

CAPES. 

• Ter experiência executiva; para que tenha facilidade em estabelecer 

conexões entre teoria e pratica, sendo plenamente apto a conjecturar 

problemas que devam ser solucionados pelos alunos com maior 

efetividade. 

• Comunicação clara, precisa e pontual. 

• Ser portador de bom relacionamento interpessoal. 
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b) Seleção de professores: soubemos da dificuldade de selecionar 

professores para atuarem no novo currículo quando iniciamos o 

processo de construção do mesmo. Muitos professores foram às 

reuniões, porém muitos foram abandonando o processo a cada vez que 

nos propúnhamos a estudar, analisar, refletir debater sobre os aspectos 

que apareciam nas avaliações dos alunos, e demandavam alterações de 

atitudes, formas de pensar e elaborar as atividades em sala de aula para 

atendimento dos objetivos propostos, a necessidade de sair da condição 

de instrutor para se tornar um mediador, explorar novos ambientes de 

aprendizagem, sejam eles físicos ou virtuais, domino das novas 

tecnologias, todos esses e outros fatores foram decisivos para que 

alguns dos presentes deixassem de participar do grupo. A partir dessas 

desistências o grupo iniciou uma discussão sobre quais seriam as novas 

competências que os professores deveriam ter para atenderem as 

demandas desse novo contexto. Na verdade pudemos perceber que 

haviam competências básicas necessárias para a docência superior. O 

grupo se dedicou a estudos sobre o tema formação de professores e 

buscamos entender e definir o que e quais seriam essas competências 

básicas para o atuar como docente. Dos vários estudiosos que 

consultados para o entendimento do significado de competência, 

optamos pela descrição de Perrenoud, que afirma o seguinte “aptidão 

para enfrentar um conjunto de situações análogas, mobilizando de uma 

forma correta, rápida, pertinente e criativa, múltiplos recursos cognitivos: 

saberes, capacidades, microcompetências, informações, valores, 

atitudes, esquemas de percepção, de avaliação e de raciocínio.” 

(PERRENOUD e THURLER, 2002, p.19). 

 
Considerando a definição acima, as competências necessárias são: 

i. Competência em determinada área do conhecimento, e que suas 

práticas sejam constantemente atualizadas por meio de 

participação em congressos, seminários, cursos de 

aperfeiçoamento, simpósios, intercambio e outros. Que ele 

domine a área de conhecimento através da pesquisa em seus 

diferentes níveis: estudos, reflexões críticas sobre terias ou 
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experiências pessoais, organizando, reformulando dando novos 

significados, produzindo textos, papares, e outros. Não podemos 

nos esquecer de pesquisas ou trabalhos científicos desenvolvidos 

para serem apresentados em congressos, e simpósios. 

ii. Domínio da área pedagógica: esse tem sido o ponto nevrálgico de 

nossas discussões, pois raros são aqueles que tiveram a 

oportunidade de contato com a área pedagógica, pois nunca lhe 

fora cobrada. Vamos discorrer aqui sobre aqueles que são 

indispensáveis para a docência efetiva: 

a. Processo de ensino-aprendizagem: esse é o parâmetro 

que deve nos nortear a aprendizagem dos alunos. Para tal 

precisa ter a clareza do que significa aprender, quais os 

princípios básicos, o que se deve aprender para o novo 

contexto, como aprender de modo significativo, quais as 

teorias para aprendizagem de adulto, como integrar 

aprendizagem e desenvolvimento cognitivo, como 

aprender continuamente. 

b. Professor como conceptor e gestor do currículo: é de suma 

importância que o professor perceba que o 

desenvolvimento de um profissional passa pela área 

cognitiva no quesito aquisição, elaboração, e organização 

de informações, ao acesso ao conhecimento existente, á 

produção de conhecimentos, a reestruturação do 

conhecimento existente, a solução de problemas, etc. 

Deve também aprender novas habilidades, trabalhar em 

equipe, multidisciplinar, fazer relatórios, tomar decisões, 

fazer análises críticas, etc. 

c. Relacionamento professor–aluno e aluno-aluno no 

processo de aprendizagem: o professor deve assumir um 

papel de orientador de atividades, para que o aluno possa 

aprender, dar feedbacks para ele perceba sua evolução, 

corrigi-los quando necessário, e para aprender de forma 

continuada. Precisa assumir a condição de parceiro do 

crescimento do aluno, planejando o curso juntos, utilizando 
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técnicas que facilitem a participação pois estão se 

formando profissionalmente. 

d. Domínio de tecnologia educacional: aqui estamos falando 

de utilização de diferentes dinâmicas de grupo, estratégias 

participativas, de técnicas que coloquem o aluno em 

contato com a realidade ou a simulem, aplicações de 

técnicas que quebrem o gelo, permitindo um ambiente 

mais adequado ao processo de aprendizagem. Não 

podemos também prescindir do uso de recursos 

tecnológicos, seja presencialmente ou à distância. 

iii. Exercício da dimensão política: dotado de uma visão de homem, 

de mundo, de sociedade, de cultura, de educação, que dirige 

suas opções e ações mais ou menos conscientemente. As vezes 

ele não gosta de trilhar essa seara, mas seu papel de cidadão ao 

faz um indivíduo comprometido com seu tempo, que e como 

docente não poderá sucumbir a esse papel. 

c) Sensibilização dos professores: etapa essa que pode parecer ser a mais 

simples com certeza é a mais complexa, pois esbarra em valores, 

convicções, crenças, e tem se tornado o maior desafio, pois haverá a 

necessidade de quebrar paradigmas para colocar outro com a 

concepção do currículo integrado e das novas competências 

demandadas.  

Para desenvolver o trabalho de formação docente optamos por uma 

sessão de sensibilização, calendário anual de oficinas pedagógicas, com 

inscrições voluntarias e para grupos com um número de até 15 professores. 

Essa sensibilização terá a duração de 15 horas para discutirmos e entender a 

importância dos aspectos levantados anteriormente no item a). Ao longo desse 

período com certeza muitos medos e desconfortos irão desaparecer e as 

pessoas se engajarão com maior facilidade no processo de formação. 

O processo de formação que pensamos ser estruturado em forma de 

oficinas pedagógicas tem como objetivo integrar realmente teoria e pratica ser 

produtiva e realista, sempre pautadas num problema real, para que houvesse 
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grande compartilhamento de experiências, sucessos, insucessos e estes que 

possibilitassem aos professores, a reflexão e reconstrução da própria 

metodologia adotada, de sua identidade, pois as vezes se frustravam com os 

ocorridos em sala de aula. Esse processo acreditamos nunca será finalizado 

pois a cada oficina pensam-se e produzem-se novas possibilidades, estudamos 

novas teorias, buscamos novas propostas, conhecemos outros projetos, etc. 

Após muitas discussões no grupo e leituras a respeito sobre como 

elaborar e desenvolver a formação de professores, encontramos em de LA 

TORRE (2008) um quadro síntese que nos permite visualizar através de um 

enfoque interativo uma proposta de classificação de estratégias de ensino 

objetivando atender aos diferentes tipos de saberes que havemos de 

desenvolver nos alunos: aprender a saber, aprender conhecer, aprender ser e 

aprender saber, considerando o desenvolvimento pessoal e social. 

O processo de formação sabemos será continuo e aqueles que se 

interessarem em mediar aulas nesse programa precisarão se encaixar no 

mesmo para aprimorar suas capacidades pedagógicas. Abaixo a figura 7.8, 

que demonstrará o processo de formação docente para tornar-se um mediador 

da aprendizagem, bem como na figura 7.9, as metodologias ativas necessárias 

ao desenvolvimento dos quatro pilares da educação superior da UNESCO: 

aprender ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e a aprender a conviver. 

Abaixo, as figuras acima citadas. 
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Figura 7.9 – Demonstrativo de metodologias ativas para desenvolvimento dos 
quatro pilares da UNESCO 

 

 
Fonte: Adaptado pelo autor Saturnino de la Torre; Domingues, M. J; Moraes, 
Maria C e outros (2008). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A contemporaneidade tem provocado transformações não só na 

sociedade, como também na forma de gerir os negócios que precisam 

considerar novos aspectos como sustentabilidade, as demandas das novas 

gerações, novas competências, habilidades, atitudes, valores, capacidade 

crítica e modificação nas relações de convivência e solidariedade humana tem 

sido demandados tanto das organizações quanto dos indivíduos que nela 

atuam. 

Desenvolver novos paradigmas curriculares de forma coparticipativa e 

colaborativa com os diferentes atores do processo educacional tem sido um 

desafio na área de pós-graduação lato sensu em Gestão de Negócios. Primeiro 

porque envolver alunos, professores, gerente do programa e executivos de 

mercado, num projeto de pesquisa ação, demanda do pesquisador a habilidade 

de articulação, transito entre os diferentes públicos, ser dotado de profícua rede 

de relacionamentos, disponibilidade para criar agendas desafiadoras para que 

as reuniões gerem os resultados desejados, e ao mesmo tempo saber ser 

imparcial principalmente frente aos conflitos que se apresentem. 

Segundo, como os professores que atuam nesses programas nem 

sempre estão preparados pedagogicamente para atuarem com os novos 

paradigmas educacionais, os quais demandam a utilização de metodologias 

ativas, a utilização de novas tecnologias da informação quer em salas de aula 

quer à distância, necessitam inserirem em seus temas a discussão de novos 

valores surgidos de uma cultura social contemporânea, bem como devem 

adotar nova postura profissional, ou seja saírem do centro do processo de 

aprendizagem e se tornarem mediadores do processo de aprendizagem. 

Os programas de pós-graduação lato sensu em gestão, vem crescendo 

de forma expressiva e tentando suprir uma lacuna deixada pelos cursos de 

graduação, e possibilitando aos alunos adquirir ou ampliar novas habilidades, 

competências e atitudes necessárias ao desempenho de novas funções no 

mercado de trabalho.  
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A própria regulamentação sobre os programas lato sensu, existente no 

país deixam enormes lacunas, no que tange ao aprendizado. Cabe às 

instituições de ensino públicas ou privadas identificarem os gargalos ao invés 

de aguardarem por novas regulamentações, trabalharem antecipadamente 

contemplando os novos contextos que estão emergindo com o processo de 

globalização para ousarem no processo de inovação curricular. 

Pouco ou quase nada tem sido escrito sobre os programas de pós-

graduação lato sensu, sua evolução, crescimento, profissionalização, 

metodologia adotada, preparação de professores, principalmente na área de 

administração que é que mais cresce em nosso país. Durante o 

desenvolvimento deste projeto constatamos falhas informacionais de duas 

naturezas importantes: quantitativas, pois não possuímos dados atualizados 

desde 2007, e as qualitativas, pois nem o órgão regulador e nem as instituições 

de ensino através de seus professores pesquisadores escrevem sobre as 

questões que se apresentam e vivenciam no dia a dia nos referidos programas. 

Dessa forma urge que as instituições de ensino se preparem para junto 

com seus professores e gestores se aproximarem cada vez mais das 

organizações para que possam inovar com maior velocidade e assertividade. 

Os educadores precisarão dar mais atenção às inovações no processo 

educativo quer em programas presenciais ou à distância, utilizando as novas 

tecnologias, quer adotando metodologias ativas que venham a facilitar o 

processo de aprendizagem. As instituições de ensino deverão ser um espaço 

efetivo de aprendizagem e para tanto deverão estar atentas para 

transformarem as salas de aula, em verdadeiros espaços de aprendizados, 

troca de experiências, como exercício para soluções de problemas reais do dia 

a dia das organizações, e construírem conhecimentos de forma compartilhada. 

Por essa experiência constatamos que é possível elaborar um currículo 

inovador conciliando as diferentes percepções, aspirações e expectativas de 

todos os atores do processo de aprendizagem: executivos, professores, gestor 

de programa, orientador técnico, coordenação executiva, selecionadora, e 

alunos.  
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Quanto à questão inovação curricular, sugerimos que as instituições 

possam aperfeiçoar ou introduzir em seus processos internos um núcleo de 

inovação curricular e de formação continuada de docentes, pois as questões 

metodológicas e o perfil de alunos que a sociedade com seus novos padrões 

culturais estão gerando demandam um perfil de professores totalmente 

diferente daqueles que possuímos hoje, bem como com capacidades para a 

atuarem com metodologias ativas, recursos tecnológicos de última geração, 

saibam lançar mão das tecnologias móveis, e saiba principalmente interagir e 

integrar-se com a nova geração. 

Oportunidades de novos estudos 

A questão da inovação curricular abre espaço para desenvolvimento de 

novos projetos inclusive na pós graduação lato sensu, que necessita passar 

por uma renovação urgente em sua forma de trabalho. Espero que a leitura do 

conteúdo aqui presente inspire muitos professores e profissionais da educação 

a ousarem na construção de currículos inovadores e venha a contribuir para 

despertar o interesse dos jovens que se dirigem a esses programas pelo 

aprendizado de novas capacidades, habilidades e que realmente agregue valor 

aos indivíduos, às organizações e à sociedade. 

Como já citei que esse projeto não será finalizado, temos certeza que 

continuaremos registrando e escrevendo sobre novas possibilidades, novas 

metodologias, novas pesquisas serão desenvolvidas e portanto novos projetos 

serão acrescidos a este. Tenho a certeza que outros estudiosos ampliarão as 

questões aqui estudas e descobrirão e solucionarão novos problemas e que 

queiram compartilhar conosco os seus aprendizados.  

Pudemos conhecer ao longo da pesquisa, as necessidades e desafios 

com os quais governos, sociedades, organizações, instituições de ensino e 

indivíduos se deparam numa época em que a competitividade, processos de 

internacionalização, fusões, aquisições de empresas, conflitos étnicos e raciais 

geram incertezas, inseguranças e grande complexidade e perplexidade. 
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Os desafios porém com eles novas oportunidades nos demostram que 

novas competências necessitam ser ampliadas e desenvolvidas, bem como 

novas atitudes e valores para que possamos desenvolver uma sociedade mais 

digna, justa e sustentável. Vimos também que políticas governamentais devem 

ser modernizadas para atender as demandas globais; ainda ocupamos as 

últimas posições no ranking internacional de educação, nossos alunos não 

estão preparados para competir internacionalmente. 

As organizações por sua vez também estão tentando se ajustar em 

termos de competitividade, gestão visto que temos problemas gravíssimos 

relativos à legislação trabalhista, tributária e fiscal, que não coadunam com o 

momento presente, bem como as instituições de ensino que ainda precisam se 

encaixar no sec. XXI. 

Isso considerado, uma das frases de Paulo Freire que retrata 

perfeitamente o momento: “Educação não transforma o mundo. Educação 
muda pessoas. Pessoas transformam o mundo.”  E esse país só será 

transformado se soubermos como educar nossos jovens para atender às 

demandas presentes e futuras, para tornarem os futuros dirigentes de 

organizações públicas, privadas e do terceiro setor. 
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