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Resumo 

O estudo buscou revelar as tendências globais no espaço cultura e inclusão, 

demandas mundiais e significativas na manutenção e desenvolvimento das 

organizações a fins. Assim, observando tecnicamente as necessidades da 

empresa que requereu a ação. Estudou-se a implantação de Universidade 

Corporativa com foco na educação inclusiva, não só com a conotação de 

prestar serviços, mas sim em atender à solicitação mundial de crescer de forma 

sustentável e respeitosa com as diferenças.    

Introdução 

 A escolha do tema se apresenta pela importância que as empresas 

identificam em ter no quadro de funcionários, colaboradores que estejam em 

constante desenvolvimento. Promovendo cultura e os valores da organização 

capacitados para suprir as necessidades de se apresentam no dia a dia. A 

maioria das organizações já estão fazendo uso da Universidade Corporativa 

em plataformas on-line e presenciais. Comprovando que com a aplicação de 

programas de treinamentos e desenvolvimento o profissional cresce e a 

empresa ganha capital intelectual. Assim, desenvolvido e contribui para 

alcançar os objetivos da organização, sem descartar o fato de que a 

competitividade entre as empresas tem a crescer cada vez mais. 

E com foco nos questionamentos globais temos os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável – 4, que trata da educação inclusiva nas escolas, 

a escolha se dá por se entender que a inclusão no ambiente escolar, é alvo de 

estudo na maioria das escolas.  A empresa a ser estudada – Escola Infantil o 

Segundo Sol não foge desta preocupação e está se preparando para promover 

ambiente propício para receber essas crianças, de olho na falta de 

aprimoramento dos próprios profissionais e da adequação do ambiente 

escolar.  

 



Objetivo Promover o conhecimento e a capacitação dos colaboradores para a 

educação inclusiva de crianças autistas, mostrando a importância da interação 

entre as crianças e os colaboradores.  

 

Metodologia Através do método de pesquisa de campo Levantamento de 

Necessidades de Treinamento - LNT nos profissionais da instituição NA 

BUSCA de identificar a insuficiência de qualificação para as propostas da 

organização e a pesquisa em livros, sites para embasar teoricamente a ação. 

Então tem-se um pesquisa quali-quanti.  

Por fim, será aplicado a universidade corporativa para que os 

profissionais estejam qualificados, de forma geral, a receber alunos autistas. 

Contribuindo também para que a empresa alcance seus objetivos e seja 

reconhecida como uma empresa sustentável e que está sempre aprimorando 

seus conhecimentos. 

 

EDUCAÇÃO CORPORATIVA: conceito e surgimento 

Para Martins (2004) a Educação Corporativa no Brasil emerge na década 

de 1990 com a política neoliberal implementada no então governo Fernando 

Collor de Mello, no quadro de abertura econômica do país que impulsionou a 

ideologia da competição para o mercado globalizado. Esse modelo educacional 

assumido pelas empresas surgiu no auge do “Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade – PBQP”. 

       Assim, temos Eboli (2014, p. 16) colocando que  

A educação é um instrumento necessário às mudanças 
crescentes e ao desenvolvimento no país. Se por um lado é 
inquestionável sua importância, por outro, o investimento na 
qualificação e educação da força de trabalho é um dos maiores 
obstáculos encontrados para o progresso.  

 

     E segundo Meister (1999. p. 35) a Educação Corporativa é um “guarda-

chuva estratégico para desenvolver e educar funcionários, clientes, 

fornecedores e comunidade, a fim de cumprir as estratégicas da organização”. 

O mesmo autor acredita que as Universidades Corporativas estão prosperando 

porque muitas empresas têm “a meta de sustentar a vantagem competitiva 

inspirando um aprendizado permanente e um desempenho excepcional” 

(MEISTER, 1999). 



     Eboli (2004. p.22) ressalta ainda que a:  

Educação Corporativa é um sistema de informação de pessoas 
pautado por uma gestão de pessoas com base em 
competências, devendo, portanto, instalar e desenvolver nos 
colaboradores (internos e externos) as competências 
consideradas críticas para a viabilização das estratégias de 
negócio, promovendo um processo de aprendizagem ativo e 
permanente vinculado aos propósitos, valores e metas 
empresariais. 

 
Já Wenger (1998, p. 96) lembra que “A aprendizagem é o motor da 

prática, e a prática é a história de aprendizado”. E em termos de 

competitividade segundo Ricardo (2007) esse novo contexto requer uma 

empresa ágil e moderna, capaz de atuar em um ambiente de forte competição, 

que exige, por sua vez, um novo ambiente empresarial, que significa uma 

mudança cultural da organização, com relação a competitividade exigida cada 

vez mais no mercado. 

 

Universidade Corporativa: Importância e seus objetivos na organização. 

    Para compreender a importância das UCs (Universidades Corporativas) 

tanto como novo padrão para a educação superior quanto, num sentido amplo, 

como instrumento-chave de mudança cultural, é importante compreender as 

forças que sustentaram o aparecimento desse fenômeno (MEISTER, 1999). 

Em essência, são cinco: organizações flexíveis; era do Conhecimento; rápida 

obsolescência do conhecimento; empregabilidade; educação para estratégia 

global; evidenciando-se a necessidade de formar pessoas com visão global e 

perspectiva internacional dos negócios. 

              Nesse sentido, é interessante notar que as UCs surgiram no final do 

século XX mesclando dois enfoques, procurando desenvolver, nos mais 

diversos público se  categorias profissionais com os quais a empresa interage, 

tanto os  componentes conceituais e ideológicos relacionados à aprendizagem 

conceitual (modo de ser e pensar) quanto os operacionais e tecnológicos 

relacionados à aprendizagem operacional (modo de fazer). (EBOLI. 2014, p. 

18). 

 
Investimentos e resultados em Educação Corporativa. 



O tema investimentos e recursos para Hourneaux e Freitas (2010) tem por 

objetivo “identificar e descrever as principais formas de custo e investimentos e 

como as organizações gerenciam seus orçamentos, seus recursos e seu 

pessoal envolvidos nas atividades da Educação Corporativa’’. 

Em geral, os recursos que mantêm as ações de EC podem vir 
de três diferentes modelos: o modelo de alocação de recursos 
da própria organização, a mais comum e mais antiga forma de 
investimento na área, em que é definido um valor a ser 
repassado pela organização; o modelo de recuperação de 
custos total ou parcial, em que os serviços prestados são 
“vendidos” às áreas demandantes pelo seu custo; e o modelo 
de centro de lucro, em que os serviços são prestados as outras 
unidades de negócios,, ou para fora da organização, visando a 
obtenção de lucro. (WHEELER, 2005, p. 79). 
 

Ricardo (2007. p.73)  diz que “a Educação Corporativa na empresa Senac 

São Paulo, trouxe bons resultados para a empresa, pois contribuiu para o 

desenvolvimento das competências essenciais para a gestão estratégica dos 

negócios [   ]”. 

Autores pesquisados colocam que a implantação da Universidade 

Corporativa não se apresenta como difícil ou demorada, especialmente em 

termos operacionais, é possível buscar os sistemas e programas gratuitos para 

sua criação e seu funcionamento.  

 

Líder: Seu papel na implantação da Universidade Corporativa. 

Este item já apresenta o quanto o envolvimento de todos os profissionais 

no contexto crescimento e manutenção organizacional é importante “No mundo 

dinâmico de hoje, precisamos de líderes que desafiem o status que, criem 

visões de futuro e sejam capazes de inspirar os membros da organização a 

querer realizar estas visões”. (ROBBINS, 2005, p. 258/259). 

E Eboli nos coloca que  

O mercado econômico de hoje requer pessoas que sejam 
desafiadas constantemente, que possam nutrir ambientes de 
inovação, que encorajem confiança e colaboração e que 
estejam preparadas para caminhar por uma estrada nunca 
antes alcançada. Aprender é um dever tanto pessoal como 
organizacional. (EBOLI, 2004, p. 29). 

 
 Mascarenhas e Vasconcelos (2007) complementam o pensamento de 

Eboli, afirmando que “nas organizações contemporâneas, o crescente 

dinamismo de muitos mercados e a maior complexidade dos desafios 



cotidianos demanda a formação de grupos de trabalho capazes de aprender”.  

       Os projetos de UC enfatizam algumas metas globais (difundir a ideia, 

despertar a vocação, incentivar o autodesenvolvimento, motivar e reter os 

talentos) e, para que as metas sejam alcançadas, os líderes necessitam ser 

efetivos no cumprimento de seu papel de educadores (EBOLI, 2004, p. 49).  

         “A experiência que o líder traz para a organização é vital para o sucesso 

do lançamento de uma UC” (MEISTER, 1999, p. 86). No quadro 1, estão 

citados os quatro papéis essenciais dos líderes.  

 

    “A alta cúpula das empresas que possuem universidades corporativas está cada 
vez mais envolvida e comprometida com o processo de aprendizagem e esse tipo de 
envolvimento envia uma mensagem poderosa para toda a organização” diz Meister 
(1999, p. 237 e 238).  
 

ENSINO Á DISTÂNCIA 

 O ensino presencial está enraizado em nossa vida. A ele se associa a 

prática desenvolvida de forma unicamente presencial, através de encontros 

físicos entre as pessoas envolvidas no processo. Há, portanto, dia, local e hora 

determinados e, usualmente fixos (MORAN, 2002). 

 Por outro lado, quais são as principais características da EaD? Para 

Torres ( 2004, p.60), essa é uma, 

[...] forma sistematizada de educação que se utiliza de meios 
técnicos e tecnológicos de comunicação 
bidirecional/multidirecional no propósito de promover a 
aprendizagem autônoma por meio da relação dialogal e 
colaborativa entre discentes e docentes equidistantes. 

  



A separação entre professor e aluno em espaço e/ou tempo; o controle do 

aprendizado realizado com maior intensidade pelo aluno; e a comunicação 

mediada por documentos impressos ou alguma forma de tecnologia são as 

características principais da EaD para Gonzales (2005). 

A internet abriu um leque de possibilidades para os cursos oferecidos a 

distância, mudando a forma de pensar e fazer EaD, e o grau de interação entre 

professor e aluno diferencia os modelos existentes, segundo Valente (2003a, 

2003b). 

          As Universidades Corporativas serão virtuais, mais ainda assim 

recomenda-se que existam meios de ministrar aulas ou conferências 

presenciais ou com especialistas nesse ambiente, de forma a equilibrar essas 

atividades de acordo com as características de formação proporcionada e 

devemos observar alguns conceitos e formas de implantação da universidade 

virtual no ambiente corporativo. 

 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: agenda 2030 

       Discutindo o segundo ponto do trabalho observamos o que nos coloca 

Mendonça (2019, p. 227)   

Em 2015, foi assinado, em Paris, o novo acordo, o qual leva o 
nome da capital francesa. Esse acordo prevê novas metas para 
os períodos entre 2020 e 2030 e, apesar de manter o princípio 
da responsabilidade, delegando maior peso aos países 
desenvolvidos, envolveu também os demais países do globo. 
(MENDONÇA, 2019. p. 227). 

 
E Pecequilo (2017, p. 51) nos apresenta que “As relações internacionais 

são por princípio, múltiplas e envolvem o contato entre os Estados e os atores 

privados em uma grande variedade de setores, nos quais se incluem o 

cultural”.  

Assim, deve-se reconhecer que tais ações requerem um envolvimento de 

todos cidadãos e Fabianc (2016, p. 5) 

A implementação dos 17 ODS exige a ação conjunta de várias 
entidades, distintas entre si, porém complementares. Por isso, o 
Sistema ONU compromete-se a atuar em parceria com o 
governo e a sociedade brasileiros e, com a atuação integrada de 
seus 23 organismos, está pronto para cooperar com o país no 
cumprimento desse projeto ambicioso e abrangente chamado 
Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. 

 



Continuando com Pecequilo (2017) na elaboração dos embasamento, a 

inclusão das questões culturais se reflete nos Objetivos do Desenvolvimento do 

Milênio (ODMs)  e nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs) que 

inclui as metas da educação universal, do empoderamento social, da 

ampliação da liberdade de expressão e do acesso à informação e meios de 

comunicação em geral, da igualdade e justiça, do desenvolvimento justo, da 

preservação e divulgação dos patrimônios imateriais das sociedades e 

da  humanidade de forma geral essas ideias compõem a agenda da diplomacia 

cultural.  

Em foco para ODS 4 em seu objetivo 4.5 um relatório do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (2018) ressalta a importância de eliminar a 

desigualdade de gênero e raça na educação e a equidade de acesso, 

permanência e êxito em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino para 

os grupos de situação de vulnerabilidade, sobretudo as pessoas 

com  deficiências, populações do campo, populações itinerantes, comunidades 

indígenas e tradicionais, adolescentes e jovens em cumprimento de medida 

socioeducativas e população em situação de rua ou em privação de liberdade. 

“A partir da década de 1990 as discussões e as propostas pela educação 

inclusiva no Brasil se ampliaram, evidenciando as iniciativas da sociedade civil 

e do Estado [   ] nos encontros promovidos pela UNESCO para tratar da 

educação para todos”.(LOURENÇO, 2010, p. 23). 

 Ainda sobre Lourenço (2010) tem-se que diante da proposta da 

educação inclusiva, não mais podemos pensar a escola como o local da 

equidade, mas sim devemos aprender a enxergar ela como um lugar da 

diversidade. 

Vimos que a educação inclusiva deriva de investimentos internacionais e 

nacionais na promoção da paz entre os povos e as nações, do respeito aos 

direitos humanos e da inclusão social. Tomamos conhecimentos dos discursos 

oficiais sobre a educação inclusiva. Também, que um conjunto de objetivos, 

metas e planos de ação se fazem presentes nos documentos legais que 

orientam a educação inclusiva. (LOURENÇO, 2010). 

“O Brasil também passa a entender que o acesso à escola é um direito de 

todos, propondo ações educacionais voltadas à integração das pessoas com 

alguma deficiência” (Schimidt, 2014 p.18). 



Trabalhando no item especifico temos Orrú (2016) em abril de 2013, o 

Ministério da Saúde lançou uma cartilha, seu objetivo é orientar equipes 

multiprofissionais para o cuidado com a saúde daqueles diagnosticados com 

TEA e sua família, também nos lembra a importância aos inventários de 

desenvolvimento das competências e habilidades, e de sinais de alerta para 

problemas como um material de grande utilidade para orientar e 

instrumentalizar as equipes multiprofissionais da área da saúde para melhor 

identificar tais casos. Enfoca que não basta observar a presença ou ausência 

de certa competência e/ ou habilidade, mas também a frequência das massas 

nos diversos contextos deste indivíduo. 

“Não há como negligenciar a importância da cognição com pré-requisito 

para qualquer aprendizado. Na prática clínica, verificamos que até dois terços 

das crianças com autismo clássico podem ter déficit cognitivo”. (SCHIMIDT, 

2014, p. 58). 

Schimidt (2014) e Orrú (2016) afirmam que os indivíduos aprenderem de 

formas diferentes e deve-se ter atenção especial a esta questão, assim 

preparar os profissionais para atender cada um em sua exclusividade 

possibilitando um aprender produtivo socialmente. 

Atenção a especial colocação de Orrú (2016) 

 “não é a medicina que tem que nos dizer o que precisa 
ser feito com nosso aluno. Somos nós, por meio do 
conhecimento cotidiano junto a esse aprendiz e seus 
familiares que delinearemos com ele o percurso 
educacional mais adequado e que contemple suas 
singularidades no processo de aprender numa 
perspectiva inclusiva”. 
 

Considerações finais. 
 

Com a elaboração deste tivemos a oportunidade de ampliar nossos 

conhecimentos em relação a educação corporativa, sua implantação nas 

empresas atuais como métodos de competitividade, o ensino a distância o 

papel e a importância de um bom líder que saiba incentivar os colaboradores, 

nos aprofundar  em assuntos a respeito da agenda 2030, algo que 

pouquíssimos brasileiros tem conhecimento e não tem ideia da importância 

desta ação, e também acompanhamos através de autores renomados e atuais 

o quão dificultoso é a inclusão de crianças especiais em escolas regulares, no 



caso crianças que possuem autismo. 

    Tivemos a oportunidade de enriquecer nossos conhecimentos em relação a 

educação corporativa o desafio é criar um ambiente de aprendizagem 

utilizando todas as ferramentas necessárias fazendo com que a empresa 

compreenda a importância da aprendizagem contínua com o objetivo de forma 

direta a metas empresariais e a sustentabilidade no caso as 17 ODSs, focamos 

em uma delas à respeito da educação inclusiva ao que fala um dos objetivos 

da ODS 4, os médicos e pesquisadores que procuram sempre aprimorar - se 

em como essa doença funciona dizem que ainda é um desafio pois cada 

criança tem um grau de autismo individual, logo, mesmo com muito estudo a 

respeito do assunto temos sempre algo novo a aprender. E independente das 

limitações e singularidades é direito de todas as crianças ter um ensino de 

qualidade. 

    Contudo, sabemos que além de tudo o que adquirimos de conhecimento e 

de valores pessoais neste trabalho, sempre há algo novo para se aprender e 

colocarmos na nossa rotina diária. Esperamos que a educação corporativa com 

foco para a educação inclusiva, seja implantada em mais escolas, que os pais 

dessas crianças possam se sentir felizes em ver seus filhos se desenvolvendo 

com professores capacitados que saibam lidar e aplicar um ensino de 

qualidade. 
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