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RESUMO – Inúmeras são as mudanças no mundo corporativo e, cabe às organizações 

adequar-se às necessidades exigidas pelo mercado que está cada vez mais 

competitivo. Desta forma, muitas competências e habilidades que são exigidas a um 

colaborador para sucesso da organização deverão ser treinadas e desenvolvidas. Com 

base na premissa de que o fator humano tem papel fundamental no desenvolvimento 

das organizações é imprescindível compreender como acontece o processo de ensino 

na educação dos jovens e adultos inseridos nas organizações e conhecer qual o perfil 

dos profissionais que ministram esses treinamentos. Para a solidificação deste 

trabalho, será desenvolvida uma pesquisa qualitativa exploratória e como instrumento 

de coleta de informações será utilizado um questionário semiestruturado que será 

aplicado em um universo de 20 educadores de uma empresa de médio porte da cidade 

de Londrina-Paraná, limitando-se aos educadores da referida organização. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Metodologia de Ensino. Didática. Treinamentos. Desenvolvimento. 

Educação Corporativa.  

 

INTRODUÇÃO: 

 O trabalho de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas nas organizações é 

direcionado para o aumento da capacidade produtiva, e os esforços são concentrados 

no desenvolvimento de habilidades técnicas ou de aptidões que estão estritamente 

ligadas ao cotidiano de trabalho. Portanto, quando as organizações direcionam seus 

treinamentos também para o desenvolvimento do lado social de seus colaboradores, o 

mundo corporativo e a sociedade em geral pode obter um crescimento significativo. 
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Neste contexto, o Educador ganha um papel de destaque, que, mesmo não podendo 

interferir diretamente na motivação dos envolvidos, tem a possibilidade de apresentar 

novas oportunidades para que o educando tenha a possibilidade de expandir seus 

horizontes e possa, assim, descobrir novos interesses. Para tanto o Planejamento 

Estratégico dos Recursos Humanos deve contemplar o Plano de Treinamento e 

Desenvolvimento Organizacional com foco na ampliação da capacidade humana e o 

potencial de aprendizagem organizacional. O objetivo deste estudo é compreender 

como acontece o processo de ensino para educação de jovens e adultos nos 

treinamentos e desenvolvimentos oferecidos pelas organizações e descobrir quais as 

estratégias de ensino utilizadas para transmitir conhecimentos. 

 

METODOLOGIA:  

O conhecimento científico pode ser avaliado como um dos procedimentos mais 

complexos da atividade humana e é o reflexo da realidade adquirida pela capacidade 

perceptiva que o individuo está habilitado a fazer desta realidade. Diferentes são as 

formas de conhecimento produzido pelo homem e o nível de sua complexidade. 

“Portanto pode-se afirmar que o progresso científico é produto da atividade humana, 

na qual o indivíduo compreende o que o cerca.” (FACHIN, 2006, p. 9). Ao se deparar 

com novas descobertas e ao se relacionar com o mundo de distintas maneiras, o 

homem utiliza-se de diferentes meios de conhecimentos por intermédio dos quais 

evolui e se faz evoluir, acarretando contribuições para a sociedade. 

O projeto compreende a descrição dos procedimentos que serão empregados no 

trabalho para esclarecer a metodologia da pesquisa aplicada, sendo de grande 

importância, pois, define previamente os prováveis resultados do trabalho. (MATTAR, 

2008, p. 163).  

Para Fachin (2006, p. 8), toda pesquisa tem como base uma teoria, que convém 

como apoio para uma boa investigação, e ancorado nos dizeres de Strauss e Corbin 

(2008), o método qualitativo é qualquer tipo de pesquisa que produza resultados não 

alcançados por meio de procedimentos estatísticos ou de outros meios de 

qualificação. Ele codifica os dados de uma forma que possibilita serem 

estatisticamente analisados, auxilia a explorar áreas sobre as quais há pouco 

conhecimento ou as quais se conhece muito.  
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Neste sentido, para a solidificação deste trabalho, será utilizado como 

instrumento de coleta de informações um questionário estruturado a partir de 

perguntas semifechadas direcionado para os educadores dos treinamentos. A 

relevância de questionários como instrumento de pesquisa justifica-se diante das 

afirmações dos autores Moroz e Gianfaldoni (2002, p. 66) para os quais: 

 

O questionário é um instrumento de coleta de dados com questões a serem 
respondidas por escrito sem a intervenção direta do pesquisador. 
Normalmente anexa, no início, uma folha explicando a natureza da pesquisa, 
sua importância e a necessidade de que o sujeito responda de forma 
adequada as questões. 

 
O universo ou população de uma pesquisa depende do assunto a ser pesquisado, 

e a amostra, ou parcela do universo, que verdadeiramente será submetida à 

verificação é determinada por uma técnica específica de amostragem. Para Marconi e 

Lakatos (2008, p. 27):  

Universo ou população: é o conjunto de seres animados ou inanimados que 
apresentam pelo menos uma característica em comum [...]. Amostra: é uma 
porção ou parcela, conveniente selecionada do universo (população) é um 
subconjunto do universo.  
 

O questionário será aplicado em um universo de 20 educadores de uma empresa 

de médio porte da cidade de Londrina-Paraná, limitando-se aos educadores da 

referida organização. 

 

 

Referencial Teórico:  

A andragogia é considerada um novo conceito educacional que diz respeito à 

aprendizagem de adulto. As exigências por constante aprendizado, decorrentes da 

aceleração do conhecimento cientifico e tecnológico, sugerem uma “era da educação 

continuada” em que a aprendizagem se torna uma estratégia de sobrevivência na 

sociedade e no mercado de trabalho. A capacidade de aprender de adultos se orienta 

progressivamente para tarefas relacionadas a seus diferentes papeis sociais, e sua 

perspectiva quanto à aplicabilidade do conhecimento é imediata. (FILATRO, 2010). 

Ensinar é um conjunto de procedimentos planejados, com o objetivo de 

influenciar o processo de aprendizagem e os resultados desse processo, ou seja, 

ensinar significa como ajudar o outro a aprender. Entretanto, o professor não ensina 
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no vazio, o ensino é sempre situado com alunos reais em situações definidas. A pratica 

pedagógica pode ser considerada como trabalho de repassar ou transmitir saberes 

específico e a educação possui um conceito relativo em função de valores individuais e 

sociais (BZUNECK, GUIMARÃES, 2007). 

O Ministério da Educação e Cultura – MEC (Apud SENAC 2008b) expõe que a 

Educação Profissional passa por mudanças profundas no mundo coorporativo a partir 

do momento em que se percebeu a necessidade de profissionalização dos 

trabalhadores. Os desafios estão relacionados aos avanços tecnológicos e as novas 

expectativas das empresas que agora enfrentam mercados globalizados, e 

extremamente competitivos. Com isso surgem também novas exigências em relação 

aos desempenhos dos profissionais.  

 O compromisso da educação profissional é fundamentada no desenvolvimento 

de competências profissionais, impulsionando um crescente grau de autonomia 

intelectual, em condições de responder aos novos desafios profissionais.  

Nesse sentido, torna-se importante investigar como os professores estão 

empregando suas praticas de ensino e quais suas percepções da mesma, haja vista que 

diversas são as ações que compõem o ato de ensinar, entre as quais se incluem: 

organizar o programa com conteúdos relevantes, estimular o trabalho mental dos 

alunos, manter a disciplina, avaliar, dar feedback e propiciar apoios oportunos 

Dessa forma, um dos grandes desafios enfrentados por educadores refere-se à 

motivação dos estudantes, de tal modo que a teoria da autodeterminação propõe que 

os seres humanos têm propensões inatas para a aprendizagem. Contudo o ambiente 

pode fortalecer ou enfraquecer à medida que alimenta ou frustra três necessidades 

psicológicas básicas: competência, autonomia e pertencer.(DERCI; RIAN 2000). A 

motivação do aprendiz adulto está relacionada aos problemas práticos a serem 

solucionados.  

O homem tem curiosidade natural pelo conhecimento, e o saber é construído 

pelo sujeito através da experiência subjetiva de vivenciar essa realidade. A educação 

deve ser, portanto, centrada na pessoa, a fim de criar condições para o crescimento 

pessoal, interpessoal e intergrupal. A aprendizagem se refere à formação de 

identidade ou ao ato de torna-se membro de uma cultura. (FILATRO, 2010). 
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Por meio da educação o homem se desenvolve e expõe suas potencialidades 

interiores, sejam elas inatas ou adquiridas, num constante processo educacional, o que 

nos leva a acreditar que a “educação é o preparo para a vida e pela vida” 

(CHIAVENATO, 2003, p.28). A educação continuada é definida como qualquer atividade 

que objetive provocar uma mudança de atitude/ou comportamentos a partir da 

aquisição de novos conhecimentos e conceitos de forma a preencher lacunas 

derivadas do sistema de ensino ou como atividade fundamental para o 

desenvolvimento do individuo e da sociedade.  

As organizações modernas atentas às mudanças estão focando o trabalho de 

Gestão de Pessoas no treinamento e desenvolvimento de seus colaboradores com 

vistas ao crescimento pessoal do empregado tanto no cargo atual como na carreira 

futura. 

[...] o desenvolvimento de pessoas está mais relacionado com a educação e 

com a orientação para o futuro do que para o treinamento. Por educação 

queremos significar as atividades de desenvolvimento pessoal, que estão 

relacionadas com os processos mais profundos de formação de personalidade 

e da melhoria da capacidade de compreender e interpretar o conhecimento, 

do que com a repartição de um conjunto de fatos e informações a respeito de 

habilidades motoras ou executoras. (CHIAVENATO, 2004, p. 370). 

 

O trabalho direcionado ao treinamento e desenvolvimento levado a cabo pelas 

organizações deve ser direcionado de forma que os colaboradores, por meio das 

técnicas de ensino, possam desenvolver novas habilidades, mas ao mesmo tempo 

ampliem a capacidade de libar com mudanças. Dentro desta ótica, entende-se que o 

trabalho é fator de integração, apresentando influencia direta nas relações 

interpessoais (SILVA, CLEMENTINO, BITTENCOURT, 2012). 

Os principais aspectos da educação corporativa contribuem para que os esforços 

direcionados aos treinamentos e desenvolvimentos atendam as necessidades humanas 

tanto com o desenvolvimento de habilidades comportamentais como habilidades as 

profissionais.  
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