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RESUMO 

Durante o período de repressão política, o monitoramento da vida acadêmica interferiu na 

qualidade da produção científica e no distanciamento entre o governo e as instituições de 

ensino, contribuindo para o retrocesso do conhecimento conceitual. No início da abertura 

política, na década de 1980, em meio às crises de identidade da modernidade tardia, as 

empresas nacionais não se equiparavam aos concorrentes internacionais, com acesso a 

incentivos para realização de pesquisas de ponta. Concluem os anos 1980, vulneráveis a novas 

teorias administrativas e ansiosas por desenvolvimento. Sistemas administrativos externos de 

conhecimento empírico encontraram um ambiente propício para resultados em curto prazo. 

Neste estudo se investiga o consumo de educação continuada (pós-graduação lato sensu) 

estimulado por teorias administrativas como a reengenharia, pouco ou nada alicerçadas em 

pesquisa científica, mas em personalidades midiatizadas que abalaram o mercado e 

desestabilizaram profissionais, público da recepção midiática das instituições de ensino que 

passaram a investir em educação para recolocação nas organizações. Os indivíduos 

precisaram se recriar e buscaram requalificação, contribuindo assim para o crescimento de um 

segmento, até então sem evidência na mídia: a educação continuada. A investigação se inicia 

na reengenharia, continua com uma análise do crescimento dos cursos de educação 

continuada e em sua forma de divulgação indutora quanto ao futuro profissional promissor. 

Encerra-se com foco nas preferências dos processos seletivos no âmbito das corporações.  

 

Palavras-chave: Comunicação. Consumo. Educação continuada. Carreira. Reengenharia. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

During the period of political repression, the monitoring of academic life interfered with the 

quality of scientific production as well as with the growing apart between the government and 

the teaching institutions, thus contributing toward the backwardness of conceptual knowledge. 

In the beginning of the political opening, in the nineteen-eighties, amid the crisis of identity in 

late modernity, domestic companies could not match their international competitors, with 

access to incentive to carry out state-of-the-art research. The end of the eighties show 

vulnerability to new administrative theories and expectation toward development. 

Administrative systems devoid of empirical knowledge found an adequate environment to 

short-term results. Erein we shall investigate the consumption of continued education 

(graduation, lato sensu) stimulated by administrative theories such as reengineering, little or 

not at all founded upon scientific research, but in media individuals, who shook the market 

and destabilized professionals, individuals of mediatic reception in teaching institutions, who 

started investing in education to find jobs in organizations. Individuals needed to reinvent 

themselves and sought requalification, contributing, thus, to the growth of a segment, hitherto 

without evidence on the media: continued education. The investigation starts in reengineering, 

goes on with the analysis of the growth of continued education courses, and in its means of 

inducing divulgation regarding the promising professional prospects and it ends with the 

focus upon the preferences of selective processes in the corporation realm.  

 

Key-words: Communication. Consumption. Continued education. Career. Reengineering. 
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1 INTRODUÇÃO 

Comunicação, educação e consumo: 

Hermes, da mitologia grega, era o mensageiro do Olimpo, deus da habilidade da 

linguagem e do relacionamento dos homens, entre outros atributos. Dentre as invenções que 

lhe são atribuídas estão o alfabeto, os números, as medidas e os pesos, provavelmente por isso 

foi também considerado o deus do comércio, dos negócios e até do intercâmbio social. Um 

comunicador. “Época em que o deus Hermes, o mensageiro do Olimpo, teria vivido entre os 

homens, época em que a comunicação era uma arte divina, época em que os livros viriam a 

ser a iluminação do mundo” (VIANA, 2006, p.11).  

Já na Idade Antiga, comunicação, educação e consumo estavam diretamente 

relacionados. A educação criou e aprimorou a comunicação que proporcionou a expansão do 

comércio. Estes elos foram além da mitologia e permanecem fortes e interligados no presente 

e, sem dúvida, no futuro. Mas existem transformações e outras interpretações sobre os 

conceitos e torna-se necessário considerar os interesses ocultos ou explícitos sobre 

comunicação, educação e consumo. De fato são temáticas amplas, complexas e em alguns 

tópicos com limites sem marcações de fronteiras. Assim, abordaremos, de início, os 

conceitos-chave desta tríade. 

Comunicação: 

Uma das definições básicas de comunicar salienta o forte componente de interação 

social. Sem este componente, educação e cultura não existiriam. Tudo comunica, até uma 

árvore ao indicar se há vento ou não. A diferença no humano é fazer isso com a inteligência, 

com um propósito. “Comunicar significa transmitir, tornar participante, entrar em contato 

com os outros, realizar uma das tarefas vitais do indivíduo. Comunicando, transmitem-se 

informações por meio de mensagens, utilizando-se um código” (STROCCHI, 2007, p.103). 

No Brasil, a formação acadêmica em comunicação inicia-se na graduação, nos cursos 

de Comunicação Social que abrangem diferentes habilitações, como: publicidade e 

propaganda, relações públicas, rádio e televisão, cinema e jornalismo. Todas as habilitações 

se relacionam com consumo e educação, mas o foco deste estudo é a publicidade. 

Semestralmente, formam-se milhares de publicitários que atuarão diretamente no estímulo ao 

consumo. A publicidade, denominada comunicação de massa, por se dirigir a um número 

grande de pessoas, pode ser também dirigida a um grupo específico.  
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Publicidade tanto significa tornar algo público, como também envolve a propaganda 

comercial. “A comunicação publicitária não interessa mudar a opinião, e sim induzir o 

comportamento aquisitivo: sua finalidade, portanto, é fazer conhecer e difundir produtos ou 

serviços e convencer as pessoas a adquirir determinado produto” (STROCCHI, 2007, p.133) 

(grifo do autor). Não apenas torna público um produto ou serviço, como também intenciona 

convencer que tal consumo é importante e necessário. Busca interagir com a ideologia do ser 

humano, pois com determinado produto ou serviço ele poderá ser melhor, ter a vida 

simplificada, com mais conforto, prazer ou saúde. A publicidade salienta apenas aspectos 

vistos como positivos do objeto divulgado.  

Comunicação é um campo de estudo, uma disciplina. Segundo Dicionário Brasileiro 

de Mídia da Rede Globo, escrito por publicitários: 

Disciplina que estuda os fundamentos, processos, métodos e técnicas de 

informação, divulgação, formação de opinião pública e persuasão coletiva. 

Numa definição clássica, em uso por várias escolas especializadas e adotadas 

por alguns autores, é o processo pelo qual o emissor de uma informação 

atinge o receptor através de um veículo dentro de um contexto do 

entendimento de ambas as partes. (FERREIRA et al, 1996, p.32) 

Considerando este conceito ser de uma publicação pertencente ao maior grupo de 

comunicação de massa, observa-se na definição a menção ao veículo que transporta a 

comunicação. Veículos de comunicação de massa, seja através da publicidade (mídia paga) ou 

da divulgação em sua programação de conteúdo jornalístico ou de entretenimento, carregam 

consigo ideologias, regras e valores, com os quais, intencionalmente ou não, influenciam sua 

audiência direta e indiretamente. Para Mcluhan (2007, p.21), “o meio é a mensagem”. O 

veículo transporta a mensagem e também suas convicções.  

O autor se refere a meio como extensão de nós mesmos com o envolvimento da 

tecnologia (automação), eliminando empregos e fazendo emergir novos papéis ao humano 

que desenvolve uma nova estrutura. O conteúdo de qualquer meio ou veículo faz surgir um 

novo meio ou veículo, fazendo de cada sujeito um veículo, ou meio de comunicação. Com o 

início das mídias sociais, espaço público aberto no qual é possível divulgar a opinião 

individual, a teoria se reforça. 

Nas palavras de Muniz Sodré, o campo da comunicação estuda e questiona o 

mercado da comunicação. Destaca a responsabilidade de ambos evidenciando a necessidade 

do elo entre campo científico e mercado. Complementaridade dependente e qualificativa.  

Ao pesquisar o mercado, o campo científico desenvolve estudos que o qualifica.  
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O mercado fornece insumos ao campo científico e utiliza as pesquisas científicas 

para desenvolver-se. A precaução do campo científico está na cautela de evitar o mundo 

pronto aos receptores. 

A questão fundamental de uma ciência da comunicação, a vinculação 

humana, implica uma interrogação crucial (eticopolítica) sobre o além do 

puro mercantilismo do mercado e sobre as possibilidades de reorientação 

crítica das teletecnologias na direção dos imperativos de responsabilidade 

humana para com as marcas de sua singularização. Isto implica, em termos 

práticos, pensar não midiaticamente (uma vez que o pensamento da mídia 

não pode ser exclusivamente midiático e, por certo, também não apenas 

acadêmico) e pesquisar os caminhos políticos de abertura existencial para o 

homem contemporâneo, a quem se tenta dar a impressão de que tudo está 

dito pela técnica ou de que o futuro já chegou. (SODRÉ, 2010, p.259) 

 Em outras abordagens de comunicação, Ciro Marcondes Filho (2009, p.63) 

afirma que a palavra comunicação vem do latim “communicatio, estabelecer uma relação com 

alguém, mas também com um objeto cultural”. O ato de comunicar intencionalmente é do 

humano e as relações, quaisquer delas, só existem porque se utilizam da comunicação com 

uma finalidade contida. Simultaneamente, a comunicação é a ferramenta utilizada em todos os 

campos para suas concretizações, na educação e no consumo. Ao longo dos próximos 

capítulos procura-se saber „se‟ e „como‟ a publicidade está contribuindo para mercadorização 

da educação continuada.  

O capítulo “Comunicação, consumo, educação e corporação” aborda as 

especificidades da intersecção destes campos de estudo. Supõe-se que a comunicação está na 

raiz da necessidade da educação continuada como mercadoria.   

Educação: 

A comunicação é uma forma de organizar a educação, assim como a educação 

organiza a comunicação. Uma organiza a outra por meio da linguagem.  

No Brasil, a educação formal está dividida em Educação Infantil (de 3 a 5 anos), 

Ensino Fundamental I (até 10 anos), Ensino Fundamental II (até 14 anos), Ensino Médio até 

17 anos, Ensino Superior, especializações ou educação continuada lato sensu, mestrado e 

doutorado stricto sensu. Os dois últimos só podem ser realizados após o ensino superior. Esta 

classificação etária é ilustrativa, pois existem variações, principalmente nos últimos estágios 

nos quais não existe a obrigatoriedade legal de idade. 

Educação está diretamente relacionada com o ensinar e o aprender, um processo 

desenvolvido de geração em geração. Como processo, transporta atualizações ou 
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modernizações do cotidiano, fazendo parte de cada cultura, constituinte das identidades que 

dão forma à identidade nacional. Ocorre em diferentes núcleos, mas, sobretudo no familiar e 

nas instituições de ensino foco de interesse neste estudo. Precisamente, o interesse é sobre 

educação continuada (pós-graduação lato sensu) que envolve o sujeito adulto com poder de 

opção pelo assunto no qual deseja se aprofundar, sendo na maioria das vezes o provedor do 

curso (MEC, 20101).  

Qualquer núcleo de educação envolve ideologia própria, comprometendo e 

influenciando o educando. Por mais que uma instituição busque o distanciamento objetivando 

a isenção, a meta é utópica na sociedade capitalista por atuar em acordo com interesses 

próprios. O cenário é complexo, por isso foi necessário criar uma Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade, dentro do Ministério da Educação para minimizar 

as desigualdades2. 

Para Hall (2006, p.49), a cultura nacional contribui na formação de sistemas como o 

educacional por manter instituições culturais, criar padrões de alfabetização, idioma que 

estabelece a comunicação da nação e cria cultura homogênea. A interferência nas identidades 

dos sujeitos implica em transformação nas identidades nacionais.  

A complexidade da educação vai além da desigualdade social, pois depende 

fundamentalmente da ação do humano para um mundo mais equilibrado, como 

brilhantemente destaca Edgar Morin (2005) em "Os Sete Saberes Necessários a Educação do 

Futuro”. Obra na qual apresenta a necessidade de uma revisão geral e profunda na educação 

mundial. O conhecimento científico, em parte padronizado, não é o único protagonista da 

educação. Culturas, crenças religiosas, famílias e ocorrências da vida formam um conjunto de 

influências na formação do humano. “É necessário introduzir e desenvolver na educação o 

estudo das características cerebrais mentais, culturais dos conhecimentos humanos, de seus 

processos e modalidades das disposições tanto psíquicas quanto culturais que o conduzem ao 

erro ou à ilusão”, diz Morin (2005, p.14). Os conhecimentos globais devem se relacionar com 

os locais e parciais. 

As disciplinas intencionam formar o humano ideal, mas não real. Como afirma o 

autor, “O ser humano é a um só tempo físico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico” 

(MORIN, 2005, p.15). A educação formal ocorre paralelamente à vida, com pouca interação, 

                                                 
1
 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid 

=816>. Acesso em: 7/11/2010.  
2
 Idem. 



 

 

17 

ou sem a interação necessária. Um pequeno ato de um cidadão pode interferir em todo 

planeta.  

A tecnologia aproxima distâncias, poupa tempo e altera comportamentos. A 

comunicação transformou e continua transformando rapidamente as relações. Desde a queda 

do Muro de Berlin, em 1989, estamos assistindo em tempo real às ocorrências de necessidade 

de integração. Mais recentemente, no mundo árabe, assistimos às revoltas contra o 

autoritarismo, como no caso da queda do presidente egípcio, em fevereiro de 2011. Na Líbia, 

o presidente Muammar Khadafi chegou a cortar o acesso à Internet na tentativa de isolar a 

informação para prevalecer seu domínio. Aliás, uma atitude em desalinho com o mundo 

contemporâneo, indicadora do próximo ditador a cair. Para Morin (2005) a comunicação entre 

todos os continentes pode tornar as nações solidárias. 

A ciência proporcionou (e proporciona) certezas, e ao mesmo tempo existem as 

lacunas das incertezas, parte do processo educacional. De acordo com Morin (2005), 

precisamos nos dedicar também ao estudo das incertezas como mais uma disciplina. Elas 

sempre existiram e continuarão a existir. A mercadorização da educação, oriunda do fazer 

capitalista, compromete o humano na medida em que estabelece os interesses comerciais 

como prioridade, relegando a educação. Ter as incertezas como foco de estudo significa 

preparação para a convivência em sociedade, atenuando medos, lidaríamos melhor com os 

imprevistos e inesperados. Preparar-se melhor para problemas, atenua-se desgastes, melhora o 

relacionamento entre os seres humanos e, consequentemente entre as nações, gerando a 

democracia e a saúde do planeta. No contexto da mercadorização, acredita-se que nada pode 

indicar a eficácia da educação continuada.  

Consumo: 

O mundo contemporâneo é dependente e refém do sistema capitalista. O consumo 

organiza a vida capitalista, pois demonstra historicamente a forma de viver. O consumo 

organiza também a comunicação, e a comunicação organiza o consumo. Ambos moldam um 

ao outro simultaneamente, complementando-se. “A cultura do consumo designa um acordo 

social onde a relação da cultura vivida e os recursos sociais, entre modos de vida 

significativos e os recursos materiais e simbólicos dos quais dependem, são mediados pelos 

mercados” (SLATER, 2002, p.27). A relação comunicação–consumo é como uma roda 

d‟água. A água (comunicação) entra nas caixinhas da roda (consumo) e ambas giram, 

transformando-se em energia e movimentando o sistema. Historicamente, a velocidade da 
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roda vem aumentando, reduzindo assim o tempo de seus ciclos (evolução tecnológica e/ou 

moda). Pode-se dizer que entrou mais água (multiplicação das mídias). 

O sistema parece simples, mas a carência de estudo sobre incertezas mencionada faz 

das lacunas existentes um estímulo ao imaginário. 

Junto com a degradação política e a descrença em suas instituições, outros 

modos de participação se fortalecem. Homens e mulheres percebem que 

muitas das perguntas próprias dos cidadãos – a que lugar pertenço e que 

direitos isso me dá, como posso me informar, quem representa meus 

interesses – recebem sua resposta mais através do consumo privado de bens 

e dos meios de comunicação de massa do que pelas regras abstratas da 

democracia ou pela participação coletiva em espaços públicos. (GARCÍA 

CANCLINI, 2008, p. 29) 

Mesmo existindo distância entre o desejável e o necessário, há uma fronteira na qual 

o desejável pode se tornar necessário por preencher de forma imaginária as lacunas das 

incertezas. Quem diferencia desejo de necessidade no ser humano? As identidades são 

constituídas pelas diferenças e semelhanças. Confundem consumo (necessidade) com 

consumismo (desejo). Uma pessoa é o que possui ou o que pode possuir. Para García Canclini 

(2008, p.60), “consumo é o conjunto de processos socioculturais em que realizam a 

apropriação e os usos dos produtos”. No entanto, processos socioculturais são amplos e 

complexos. Por isso é possível entender a existência do consumo para suprir carências não 

apenas materiais, mas necessidades sociais.  

A crença na aquisição de determinado produto poderá tornar uma pessoa melhor e/ou 

diferente, o ser humano tem uma necessidade imaginária, como uma criança ao desejar muito 

determinado brinquedo no Natal e após algumas semanas não brinca mais com o objeto. Com 

um adulto, mesmo racionalizando mais, isso ocorre sem ser brincadeira, repetindo o 

comportamento infantil aprendido. O bem é visto mais como necessidade do que desejo. Não 

possuir o celular mais moderno, por exemplo, poderá ser percebido como ultrapassado. García 

Canclini (2008, p.62) diz que “Consumir é participar de um cenário de disputas por aquilo que 

a sociedade produz e pelos modos de usá-lo”. 

O mesmo ocorre em relação à educação continuada. Para atender a demanda dos 

processos seletivos das corporações, as instituições de educação continuada criam e oferecem 

cursos em linha com o desejo dos consumidores, pela preocupação com a empregabilidade, 

desenvolvimento de carreira e sucesso. A procura pela educação continuada pressupõe mais a 

conquista do certificado, tido como um passaporte de acesso ao mundo corporativo, do que o 

conhecimento. 
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Final do Século XX: 

No final do século XX, com a aceleração da globalização proporcionada pela 

revolução tecnológica, observou-se a desorientação e questionamentos do sujeito da 

modernidade tardia. Com a aceleração da concorrência entre as corporações, novos sistemas 

administrativos surgiram para atender às necessidades organizacionais. É emblemático o 

exemplo da reengenharia na sua proposta de repensar a empresa inteira do zero, como se isso 

de fato fosse possível, visto que não há como apagar as experiências vividas. 

Seguindo uma tendência mundial, nos anos 1990, a reengenharia entrou forte no 

Brasil. Embora esse modelo de gestão tenha aspectos positivos, existem aspectos aos quais 

não foi dada a devida atenção, exigindo-se mais investigação empírica e reflexão teórica. Por 

isso proporcionou um número incalculável de demissões no País e no mundo. O momento de 

questionamento envolvia o real e o imaginário e afetava a identidade dos sujeitos. O que de 

fato se tem e o que é necessário ter? Executivos disponíveis no mercado de trabalho partiram 

em busca de orientações com profissionais de carreira.  

Por outro lado, as vagas estavam escassas. Era preciso desenvolver 

autoconhecimento e estabelecer diferenciais competitivos. O homem, como próprio produto, 

precisava trabalhar sua venda para ser consumido. Segundo Minarelli (2001), os ciclos de 

carreira tornaram-se mais curtos e, com a contratação de profissionais jovens, de custo baixo e 

dispostos a romper paradigmas. Algumas empresas ofereciam a possibilidade a seus 

executivos para atuação como consultores após a aposentadoria. O processo afetou a cultura 

das organizações e a formação acadêmica passou a ser um dos diferenciais competitivos. 

“Hoje a formação acadêmica e a capacitação técnica de todos eles são bem mais superiores do 

que na década passada” (MINARELLI, 2001, p.22). Existiam outros aspectos na busca da 

empregabilidade, mas a boa qualificação acadêmica significava pessoas atualizadas e 

preparadas para mudanças. Empresas e executivos estavam em crise de identidade.  

A nova necessidade impulsionava os profissionais a buscar as instituições de ensino. 

Estas rapidamente identificam a oportunidade de crescimento de mercado, principalmente as 

privadas. Especificamente para a pós-graduação lato sensu, que não necessita aprovação do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), bastando estar vinculada a uma Instituição de 

Ensino Superior (IES) e, por isso é oferecida com mais agilidade ao mercado. Cenário 

extremamente vantajoso para mercadorização da educação. 
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Assim, o consumo de educação continuada lato sensu, estimulado pelas corporações, 

passou a caracterizar a mercadorização de educação. Com este estudo pretende-se entender os 

aspectos dessa peculiaridade no contexto de consumo da educação como produto através da 

ideologia divulgada pela publicidade. E, como desdobramento, é questionado o papel dos 

profissionais de recursos humanos, responsáveis pelo processo seletivo corporativo, 

considerados indiretamente colaboradores e/ou estimuladores da mercadorização. 

Conteúdo Teórico: 

A partir do contexto descrito, esta dissertação foi construída em três capítulos, com 

ênfase para os principais autores em análise. No capítulo I, aborda-se a reengenharia no 

Brasil, entendendo o neoliberalismo e seus reflexos na educação que amplia o caráter 

profissional de gestão e produto, em meio às crises de identidades. Destacam-se as obras de 

Zygmunt Bauman, Paulo Freire, Stuart Hall, Otávio Ianni, Frederic Jameson, João Freire 

Filho, Anthony Giddens, Edgar Morin e Howard Gardner. 

No segundo capítulo, percorremos o processo da educação continuada passando pela 

comunicação, como estimuladora da mercadorização da educação com foco nas corporações, 

supostamente símbolo de acesso ao sucesso e à felicidade. Recorre-se às obras de Maria 

Aparecida Baccega, Jean Baudrillard, Zygmunt Bauman, Pierre Bourdieu, Néstor García 

Canclini, Stuart Hall, Otávio Ianni, Maria Immacolata V. Lopes, Edgar Morin, Don Slater, 

Marlene Theodoro, Max Weber e João Freire Filho.  

O terceiro capítulo envolve duas vertentes: aborda a metodologia, a análise do 

discurso de anúncios de Instituições de Ensino Superior de pós-graduação lato sensu; e se 

completa com entrevistas de headhunters e profissionais de recursos humanos responsáveis 

por processos seletivos para compreender o perfil dos profissionais preferidos, como avaliam 

as instituições de ensino nos currículos e como formam a opinião sobre as instituições de 

ensino que consideram bem avaliadas. Envolve pensamentos de Mikhail Bakhtin, Ecléa Bosi, 

Paulo Freire, Néstor García Canclini, Walter Lippmann, Jésus Martin-Barbero, Adam Schaff 

e Marlene Theodoro. 
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2 CAPÍTULO I  

2.1 EFEITOS DA REENGENHARIA DA EDUCAÇÃO 

2.1.1 Globalização e o Neoliberalismo 

O início da globalização é apresentado sob diversos pontos de vista, de diferentes 

autores. Alguns consideram o começo na era dos grandes descobrimentos (XV–XVI), quando 

europeus como Vasco da Gama, Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral, movidos por 

interesses político-econômicos, exploram o globo terrestre. Porém, a nomenclatura é mais 

comumente associada à fase de modernização tecnológica, especialmente da comunicação 

somada à redução dos custos de transporte aéreo, na segunda metade do século XX, com a 

globalização da economia. A globalização aproximou nações nos aspectos positivos e negativos, 

como o discurso neoliberalista divulgado por entidades internacionais como solução para 

países em desenvolvimento, por desconsiderar culturas locais distanciando a teoria da prática. 

A nova divisão transnacional do trabalho e da produção, a crescente 

articulação dos mercados nacionais em mercados regionais e em um 

mercado mundial, os novos desenvolvimentos dos meios de comunicação, a 

formação de redes de informática, a expansão das corporações 

transnacionais e a emergência de organizações multilaterais, entre outros 

desenvolvimentos da globalização do capitalismo, tudo isso institui e 

expande as bases sociais e as polarizações de interesses que expressam no 

neoliberalismo. (IANNI, 2007b, p.217) 

Para Ianni (2007b), o neoliberalismo é a ideologia e a prática dos grupos de 

influência organizados no mundo, apoiados pelos governos dos países capitalistas dominantes 

privilegiando a propriedade privada. Reforça diferenças e não a liberdade e igualdade, 

atribuindo forte poder às corporações e enfraquecendo os sindicatos. Tradicionalmente, as 

corporações se organizam melhor que os governos.   

Na avaliação de Marrach (apud SILVA, 1996, p.8), simultaneamente, as soluções da 

globalização para os dominantes acarretaram em problemas para os dominados: o 

enfraquecimento da esquerda evidencia os movimentos sindicais; a microeletrônica e a 

robótica invadem espaços antes ocupados por trabalhadores, alterando características da 

produção e desrespeitando direitos trabalhistas; a transformação social cai para segundo plano 

em prol da liberdade individual; o neoliberalismo agride o meio ambiente, fortalece o 

preconceito racial, amplia a violência nas cidades, estimula guerras civis e causa o 
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desemprego mundial através das novas tecnologias; e, consequentemente, afeta a qualidade de 

vida de inúmeras famílias. 

Na interpretação de Ianni (apud MARRACH et al, 1996, p.11), neoliberalismo “é uma 

ideologia que procura responder à crise do Estado nacional ocasionada pelo processo de 

globalização, isto é, o processo de interligação crescente das economias das nações 

industrializadas por meio do comércio e das novas tecnologias”. Marrach via nesta 

modernização uma tentativa de reduzir o poder do Estado e ampliar o poder da iniciativa privada 

transnacional pelo consenso ideológico para o desenvolvimento da economia e reforma 

educacional. Possivelmente, os autores no neoliberalismo intencionaram o controle dos Estados, 

por criarem um formato desconhecendo culturas locais e particularidades de políticos de 

carreira.  

Ao aumentar o número de privatizações, mesmo considerando a gestão privada de 

melhor qualidade, por contar com profissionais especializados e não com políticos em cargos 

acordados com partidos aliados, o Estado esvazia e delega suas responsabilidades. É uma 

espécie de terceirização com menor poder. Ou seja, o Estado arrecada mais, neste aspecto os 

economistas não erraram. Porém amplia sua estrutura e a nova tecnologia da comunicação 

passa a denunciar frequentes escândalos de corrupção (VEJA, 20113). O Estado propaga sua 

estabilidade e a população suas dificuldades.  

No campo social, o neoliberalismo se iniciou no final da Guerra Fria, marcado pela 

queda do socialismo. Foi promovido por economistas liberais ligados a fortes instituições 

como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial, ou Banco Internacional de 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e a Organização Mundial de Comércio (OMC). 

Segundo Marrach et al (1996), pressupunha-se que o neoliberalismo superaria as crises 

globais por entender a economia internacional como autorregulável, distribuiria benefícios no 

mundo, sem a participação do Estado. O Estado deixou de participar e os benefícios não vieram.  

O livre comércio alterou o cenário em todos os países. A Organizações das Nações 

Unidas (ONU, 20114) publicou e divulgou um estudo desarticulando a teoria neoliberal.  

                                                 
3
  A revista Veja de 26 de outubro de 2011 afirmou na capa que somente no último ano, 85 bilhões de reais 

foram surrupiados pelos corruptos brasileiros (edição 2240). Na mesma capa sugere dez possibilidades de 

realizações com o valor. A primeira é erradicar a miséria no Brasil. Em outras cita educação e saúde. Na 

matéria (p. 76), detalha que nos últimos dez anos 720 milhões foram roubados pelos governos municipal 

(19%), estadual (30%) e federal (51%). Aponta também os percentuais referentes as participações dos 

ministérios na corrupção. Os pertinentes a este estudo, Educação e Trabalho e Emprego, desviaram 

respectivamente 700 milhões e 475 milhões. 
4
  Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u104540.shtml>. Acesso em: 14/10/2011. 
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“A globalização e liberalização, como motores do crescimento econômico e o 

desenvolvimento dos países, não reduziram as desigualdades e a pobreza nas últimas 

décadas”. Houve uma movimentação econômica diferente da prevista. Acreditava-se que a 

liberalização econômica seria dos países desenvolvidos para os mais carentes. Ocorreu o 

oposto, como os Estados Unidos (EUA) por receber investimentos de países em 

desenvolvimento. O desenvolvimento qualitativo da educação não ocorreu. O Estado 

propagou a educação quantitativa com inaugurações de escolas, sempre boa plataforma 

política, e passou a delegar a responsabilidade da educação para iniciativa privada.  

2.1.2 O neoliberalismo e a educação 

Para Silva (GENTILI; SILVA et al, 1994), o discurso neoliberal exclui a educação 

do campo social e político e a entrega para o mercado sob o risco de estagnação pela falta de 

investimento do Estado, envolto em corrupção, inflação, entre outros. Sem a iniciativa 

privada, o modelo de gestão das instituições de ensino corria o risco de não acompanhar a 

modernização mundial, o desejo era vincular a educação ao trabalho e à pesquisa científica, 

por necessidade das corporações, carentes de mão de obra qualificada, para competitividade 

dentro e fora do País.  

A expressão “chão de fábrica”, apesar de ter origem na revolução industrial, é 

associada aos dominados, à base da pirâmide hierárquica formada na indústria por analfabetos 

ou analfabetos funcionais, visto que para lidar com maquinário de crescente informatização 

era necessária melhor formação. O chão de fábrica não possuía qualificação para atuação com 

alta tecnologia. Para a reengenharia, a solução foi demissão. 

O Estado cede aos interesses das corporações tentando manter o controle 

constitucional sobre a educação. Ao promover financiamentos à educação privada, 

caracteriza-se a mercadorização da educação (APPLE, 2005, p.26). Como em toda 

terceirização, os interesses do cliente também são terceirizados, portanto, conciliá-los entre 

Estado e iniciativa privada não significa serem os mesmos. A iniciativa privada sobrevive 

principalmente de interesses comerciais.  

A imagem do setor público não era boa, como ainda não é. “Tudo que é público é 

„ruim‟ e o que é privado como „bom‟. E qualquer um que trabalhe nessas instituições públicas  
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deve ser visto como ineficiente e necessitado da sensata realidade da competição, para que 

trabalhe mais horas e mais arduamente” (APPLE, 2005, p.41). 

Nesse contexto, constata-se a decadência do ensino público e a comercialização do 

ensino privado. Instituições de ensino caras, com maiores recursos, são direcionadas à elite. 

Surgem também as instituições de ensino superior de baixo custo, populares, normalmente 

destinadas aos oriundos das escolas públicas que, pela baixa qualidade da educação recebida, 

não conseguem aprovação no vestibular para acesso a universidades públicas. Ou seja, a 

escola pública (ensinos fundamental e médio) não prepara o aluno para universidade pública 

(ensino superior), que mesmo com baixo investimento, pela qualidade do corpo docente, 

mantém a reputação de excelente qualidade. O sistema educacional fortalece a separação entre 

dominantes e dominados, pois não há sequência lógica. 

Para Michael Apple (apud GENTILLI; SILVA et at, 1994) as grandes empresas 

controlam e usam a produção científica através das patentes, da pesquisa industrial (interna) 

identificando as descobertas ou novidades a serem introduzidas no mercado. 

O neoliberalismo promove uma regressão da esfera pública, à medida que 

aborda a escola no âmbito do mercado e das técnicas de gerenciamento, 

esvaziando, assim, o conteúdo político da cidadania, substituindo-o pelos 

direitos do consumidor. É como consumidores que o neoliberalismo vê 

alunos e pais de alunos. (MARRACH apud SILVA, 1996, p.18) 

Ao considerar o aluno como cliente, o neoliberalismo contribui para redução de 

autonomia do professor funcionário e refém das instituições de ensino. Marrach (apud 

SILVA, 1996) lembra a recomendação do Banco Mundial para que o Estado reduza a 

contribuição direta de financiamento da educação. 

Se a recomendação do Banco criado para financiar países em desenvolvimento foi a 

citada, quem além da iniciativa privada iria prover a educação? Segundo Gentilli e Silva 

(1994), a competitividade entre as instituições de ensino melhoraria a qualidade da educação. 

Porém utilizando os recursos de marketing, como qualquer empresa da iniciativa privada, as 

instituições adotaram publicidade, promoções, liquidações, relações-públicas e o amplo leque 

da comunicação integrada. Distanciando-se do objetivo principal de fomentar o saber. 

O neoliberalismo, de acordo com Marrach (apud SILVA, 1996), sugeriu o professor 

de tempo parcial para permitir outra fonte de renda no mercado, levando a teoria e a prática 

para a sala de aula. Sugeriu também que a universidade buscasse recursos na iniciativa 

privada por meio de associações, com pesquisa, consultorias, cursos ou treinamentos, entre 
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outros. Isso tornaria a universidade fornecedora de serviços para empresas. Mais um estímulo 

para competitividade comercial entre universidades. O modelo atribuiu qualidade à indústria e 

ocasionou a regressão na qualidade acadêmica. “A escola teria de assimilar os novos 

conceitos de gerenciamento ou reengenharia” (MARRACH apud SILVA, 1996, p. 22). Esta 

qualidade acadêmica reflete na formação cultural e produção, por não desenvolver o sujeito 

criador, estagnando-o a mero reprodutor. 

O novo conceito de qualidade valoriza mais a memorização do que a 

reflexão, prioriza o que chama de capacidade de „reutilização da informação‟ 

ao diálogo e esquece expressões como gosto pela leitura, rica bibliografia, 

métodos e clareza de pensamento, explicação das causas profundas. 

(MARRACH apud SILVA, 1996, p.23) 

O novo conceito robotiza o sujeito. Em outras palavras, opta-se por uma vida de 

atalhos, de um mundo pronto. Em lugar de se ler obras originais, se lê resumos, não se 

constroem questões, se priorizam respostas e existe uma ansiedade generalizada com relação 

ao tempo, escasso para todos. Não é preciso pensar, apenas obedecer aos comandos 

programados no sistema.  

2.1.3 Reengenharia no cenário brasileiro 

Saindo do período em que todas as instâncias da vida em sociedade eram 

monitoradas, os anos de regime ditatorial, a começar pela produção de conhecimento 

acadêmico até com maior ênfase, as empresas entram nos anos 1990 vulneráveis a novas 

teorias administrativas e ansiosas por desenvolvimento. Os sistemas administrativos 

importados encontraram um ambiente propício para consumo em curto prazo, sem a 

necessária investigação científica de longo prazo. Meireles (2001, p.24) define sistema 

administrativo como “Uma práxis gerencial. É uma ideologia em ação buscando atingir as 

metas de uma Organização. A praxiologia é a ciência da ação. Um sistema administrativo é, 

num contexto global, a ciência da ação gerencial”. 

A definição não contempla reflexão ou planejamento, tem o foco na ação, provável 

falha de concepção. Ao utilizar a palavra ciência, o autor associa a ideia ao estudo científico, 

nem sempre realidade. A reengenharia é um sistema administrativo criado pelos americanos 

Michael Hammer e James Champy no início dos anos 90, com o objetivo de repensar 

processos corporativos para tornar as organizações mais competitivas. Questionar, repensar 

ou mesmo reinventar é producente para os negócios, que sobrevivem de atualização. 
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Especificamente, a reengenharia foi um sistema administrativo carente de humanização. Os 

organogramas foram achatados para aproximar os níveis hierárquicos e agilizar processos, 

principalmente as tomadas de decisões.  

Entende-se por reengenharia: 

Literalmente, começar do princípio com uma planilha em branco e buscar 

definir como projetamos nossa organização para melhor atender aos nossos 

clientes. Seu foco está nos processos, e não nas pessoas desenvolvendo 

atividades individuais. Um elemento-chave da reengenharia é a noção de 

„pensamento descontínuo‟ – identificar e descartar regras antiquadas e 

pressupostos que são, freqüentemente, a base para as operações atuais, e que 

continuam existindo quando são realizadas apenas pequenas modificações. 

(AQUILANO; CHASE; DAVIS, 1999, p.138) 

Observa-se na definição que não existe a intenção de considerar as pessoas como 

agentes dos processos. Com o avanço da tecnologia globalizada era possível substituir 

humanos, parte das regras a descartar, por tecnologia. Produzir mais, com custo menor e 

aumentando a qualidade. Para que os processos funcionassem melhor, com menos pessoas 

(obstáculos), era necessário descartar o excedente. 

A reengenharia se desenvolveu no Brasil em cenário propício. Foi uma fase de 

resgate da democracia, além do final da grave crise econômica. Num período de 10 anos 

(1985–1995) cinco Presidentes da República sentiram o sabor da vitória. Já a população 

provou a amargura da instabilidade. Em 1985, Tancredo Neves foi empossado, mas faleceu 

antes mesmo de assumir o cargo, sendo substituído por José Sarney, que conviveu com a 

hiperinflação, decretou a moratória e tentou planos econômicos sem sucesso: Plano Cruzado, 

Plano Bresser e Plano Verão. A inflação chegou por volta de 86% ao mês e 2.751% ao ano.  

Fernando Collor de Mello assumiu em 1990, foi o primeiro presidente eleito pelo 

povo desde o início da redemocratização, que decepcionou profundamente os eleitores com o 

Plano Collor, ao confiscar o dinheiro da população (pessoas físicas e jurídicas). Collor deu 

abertura às importações, acirrando a concorrência interna, e iniciou um programa nacional de 

desestatização. O País entrou em forte recessão com cerca de 920 mil empregos extintos. A 

inflação girava em torno de 1200% ao ano, enquanto o governo Collor desmoronava em meio 

a denúncias de corrupção, levando ao pedido de impeachment e à renúncia do Presidente, em 

1992. O vice-presidente Itamar Franco assumiu a presidência para os dois últimos anos de 

governo e teve como principal destaque o Plano Real, em 1994, para estabilização da 

economia desenhada pelo então Ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso e sua 

equipe.  
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A iniciativa gerou créditos junto à população para eleger o próprio Fernando 

Henrique Cardoso para Presidente da República. Assumiu o cargo em 1995, se reelegendo em 

1998. Sem polemizar com tendências políticas ou partidárias, o governo de Fernando 

Henrique caracterizou-se por dois pontos: a aprovação de emendas na Constituição para 

estimular à concorrência interna, facilitando a entrada de empresas estrangeiras no mercado 

nacional; e as linhas de crédito criadas para instituições de ensino especialmente para 

graduação e pós-graduação. 

Foi uma época de muita instabilidade e incertezas. O ambiente do empresariado era 

de constante oscilação, as regras alteravam-se com rapidez. O neoliberalismo, a globalização, 

o desenvolvimento da tecnologia, a abertura das importações e a entrada de empresas 

estrangeiras no País obrigaram a indústria nacional a se repensar de forma repentina, 

praticamente por impulso. Quem não conseguiu a adaptação, retirou-se do mercado. Período 

perfeito para entrada da reengenharia no Brasil, quando as indústrias fragilizadas ansiavam 

rápidas soluções não apenas para sobreviver, mas para tornarem-se competitivas dentro e fora 

do País.  

A reengenharia apontava resultados já em curto prazo, como uma resposta imediata 

para recuperação corporativa. Sua divulgação na mídia foi ampla, envolvendo a suspeita 

estratégia de comunicação de compra de livros, para multiplicação das vendas fazendo da 

obra um best-seller, promovendo palestras de autoridades no assunto recém-nascido. À luz do 

empresariado nacional, esta solução facilitou a aceitação e adesão ao novo sistema 

administrativo. “Os jornais da época permitem notar que a ideia corrente era então a de 

reengenharia, apresentada como a mais moderna das técnicas de reorganização das empresas” 

(RODRIGUES, 2004, p.295). 

Uma simples pesquisa no Google Books com a palavra „reengenharia‟ apontou 5.800 

obras em português com o tema (REENGENHARIA, 20115).  

A solução para a indústria foi um problema grave para a grande quantidade de 

demitidos. Aos desejosos por recolocação profissional, ou mesmo por iniciar um negócio 

próprio, seria necessário investir em requalificação ou recapacitação profissional para o 

alinhamento com a nova realidade mundial e suas tendências. 

 

                                                 
5
 Disponível em: <http://www.google.com.br/#hl=ptBR&biw=1362&bih=583&rlz=1R2SNNT_en&q= 

reengenharia& um=1& wrapid=tlif130288625245011&ie=UTF-8&tbo=u&tbs=bks:1&source=og&sa=N&tab= 

wp&fp=a59a 7c1d4833ed37>. Acesso em: 15/04/2011.  
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A reengenharia ocorre no final do século passado. Jameson (1996), lembrando Ernest 

Mandel, a denomina como a terceira fase do capitalismo, o capitalismo tardio ou ainda 

capitalismo multinacional, quando ocorre a aceleração da globalização causadora da expansão 

das grandes empresas através do desenvolvimento tecnológico, outro fator contribuinte do 

desemprego. Tal desenvolvimento tecnológico presente na indústria de produção ocorreu em 

outras áreas, como na indústria da comunicação com a multiplicação das mídias sustentadas 

pela publicidade que cresceu proporcionalmente. 

Já ressaltei que a intervenção de Mandel no debate sobre o pós-industrial 

envolve a proposição do que o capitalismo tardio, ou multinacional ou de 

consumo, longe de ser inconsciente com a grande análise do século XIX de 

Marx, constitui ao contrário, a mais pura forma de capital que jamais existiu, 

uma prodigiosa expansão do capital que atinge áreas até então fora do 

mercado. (JAMESON, 1996, p.61) 

O ambiente mundial estava em ebulição com variáveis fertilizantes para reprodução 

da reengenharia. 

Como citado, há outro componente do governo Fernando Henrique, este referente à 

educação nos cursos de graduação e pós-graduação, às linhas de crédito criadas para as 

instituições de ensino.  

A diferença é que nesse novo ciclo de crescimento caracterizou-se pelo 

domínio crescente do setor privado, que cresceu 58,4%, entre 1994 e 1999, 

quase três vezes o aumento do setor público no mesmo período (20,5%). 

Com isso, o setor privado já detém quase cerca de dois terços das matrículas 

da educação superior. A vitalidade do setor privado está diretamente 

associada à liberdade dada pelo MEC à sua expansão, à ampliação do crédito 

educativo e à abertura de uma linha especial de financiamento do BNDES, 

com recursos do Banco Mundial, para projetos de expansão e melhoria das 

instituições privadas de educação superior. (PLANK apud KISHIMOTO in 

BARBOSA, 2004, p.334) 

Foram criados cursos para a demanda de alunos carentes de formação e 

requalificação ou atualização de educação continuada, em meio ao cenário de desemprego, 

tornar-se um profissional competitivo ampliava as expectativas de trabalho. Em razão da mão 

de obra disponível no mercado, como solução paliativa e simultaneamente consequente, 

iniciaram-se as terceirizações e o estímulo ao empreendedorismo, fortalecendo o setor de 

serviços. Para tal, a qualificação se fazia necessária, por isso foram ampliadas as opções de 

cursos. 

A educação continuada lato sensu (pós-graduação) estimulada por teorias 

administrativas como a reengenharia, pouco ou nada estruturadas em pesquisas científicas, 



 

 

29 

mas em personalidades midiatizadas, abalaram o mercado e desestabilizaram pessoas que 

precisaram repensar as profissões e a própria identidade, na procura de orientação para 

requalificação, em ambiente de complexidade crescente com rápidas transformações. Os 

profissionais investiram em educação para desenvolvimento das carreiras, na ambição do bom 

desempenho na competição por melhores oportunidades. Muitos não atravessaram este 

período sem sequelas. 

Depois de provocar gigantescos traumas nos trabalhadores e em seus 

familiares, demitidos em nome de baixos custos e de alta produtividade, a 

moda da reengenharia sofre agora ataques por todos os lados. E apanha mais 

onde, óbvio, provocou mais vítimas: nos Estados Unidos surgem 

depoimentos de consultores arrependidos por aconselharem demissões em 

massa. 

Arrependidos, vamos esclarecer, não pelos traumas humanos. Mas porque a 

empresa, depois de obter lucro a curto prazo, desmotivou seus funcionários, 

rompeu laços de confiança e perdeu vitalidade – portanto, perdeu dinheiro. 

„Demissões provocam depressão em pelo menos um terço dos demitidos, 

mas também em um terço dos que ficam‟, afirma Jerry Harvey, professor de 

administração da Universidade George Washington, que realizou pesquisa 

sobre depressão entre trabalhadores. „Nunca mais vão trabalhar com o 

mesmo ânimo, lealdade e excitação‟, acrescenta. (DIMENSTEIN, 19956) 

Dimenstein explica que resultados de curto prazo, sem as ponderações, reflexões e 

planejamentos necessários podem resultar em prejuízo maior do que o anterior à implantação 

da reengenharia. Em virtude dos resultados apresentados, as organizações descobriram tarde a 

necessidade de humanização nos processos. A boa gestão não pode ter base apenas na ciência 

exata. Clima organizacional é um dos principais fatores de desempenho nas empresas. 

Quando não há motivação, com a insegurança do desemprego, base de sustento da família, a 

estrutura emocional dos funcionários se desorganiza.  

Na época, o emprego era praticamente vitalício. Permanecer por longo período em 

uma corporação era sinônimo de fidelidade e competência. Ao vivenciarem as ocorrências 

com colegas de longo convívio, por vezes amigos ou até parentes, pois era fato comum 

atuarem na mesma empresa, principalmente pai e filho, perceberam o equívoco na crença. 

Decepcionaram-se e perderam esperanças. A demissão não significava apenas um problema 

para o demitido. As esposas atuantes no mercado de trabalho, ainda quase sem 

representatividade estatística, pouco contribuíam com a renda familiar. O fantasma do 

desemprego assombrou a estabilidade. 

                                                 
6
 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/11/05/mundo/6.html>. Acesso em: 10/04/2011.  
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Um clima organizacional negativo resulta em diversos obstáculos. A comprovação 

dos malefícios à saúde, oriundos do desemprego, acumulou evidências. O serviço de saúde 

inglês realizou um estudo em Manchester com cerca de 61 mil pessoas. Identificou o 

desemprego como a terceira maior causa de transtornos afetivos, principalmente a depressão. 

O Grupo BPI (multinacional de recolocação profissional) realizou uma pesquisa em 17 países, 

detectando que 50% das separações conjugais tem origem nos problemas gerados pelo 

desemprego (CAVERSAN 20037). 

No Brasil, a International Stress Management Association (ISMA), entidade 

internacional especializada em estresse, entrevistou mais de 300 pessoas em risco de 

demissão. Desse grupo, 53% passaram a consumir mais álcool, 93% demonstraram problemas 

de tensão muscular, 56% tiveram distúrbios de sono, 31% tornaram-se mais agressivas e 29% 

ficaram com a libido alterada8. Logo, a responsabilidade de demitir, principalmente em larga 

escala, deve considerar outros aspectos além dos resultados numéricos desejados. O 

desemprego pode causar depressão, separação, alcoolismo, dores, insônia, agressividade, falta 

de apetite sexual e outros problemas decorrentes dos citados. 

Além do salário, funcionários ou ex-funcionários compreenderam melhor a dimensão 

de benefícios, como o plano de saúde, por exemplo, extensivo às famílias. Depender 

exclusivamente do sistema de saúde pública é perda de saúde e de status, contribuição 

significativa na perda da identidade. Os que reagiram, depositaram a esperança de 

recuperação de status na educação. 

José Augusto Minarelli, conselheiro profissional especializado na 

recolocação de executivos, concorda com a tese de Franco de que a escola 

formal não basta. 

Trabalhando com as „vítimas da globalização‟, executivos que aos 40, 50 

anos de idade perderam seus empregos atropelados pela reengenharia, 

Minarelli acredita que as pessoas devem ser preparadas para a autogestão. 

„Costumo citar como exemplo o economista norte-americano Charles 

Hamdy, autor do livro „A Era da Incerteza‟, que no dia da formatura de seu 

filho sugeriu-lhe que não procurasse emprego e sim clientes‟, diz Minarelli. 

No seu escritório, Minarelli recebe pessoas que foram preparadas pela 

sociedade (escolas e famílias) para o mundo do emprego. 

„Esse mundo mudou. Os empregos estão diminuindo, mas as oportunidades 

de trabalho estão crescendo‟, diz ele. Desenvolver habilidades 

                                                 
7
 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2707200317.htm>. Acesso em: 10/04/2011.  

8
 Idem.  
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mercadológicas e se tornar um auto-empresário é a receita de Minarelli para 

quem deseja ter sucesso no trabalho. (CONSULTORES..., 19979) 

Empresas de recolocação profissional como a de Minarelli, contabilizaram lucro com 

o início dos desempregos. Eram contratados por grandes empresas para assessoria de 

outplacement com executivos demitidos. Instruíam profissionais na recuperação da 

autoestima, a identificar antigas e novas qualidades, competências a melhorar, como e em 

quais locais poderiam encontrar trabalho, treinamento para entrevistas em processos seletivos 

ou investimento em negócio próprio, como otimizar e ampliar o networking, entre outras 

ações. Houve excesso de mão de obra disponível no período; e jovens preparados saindo com 

melhores qualificações das universidades aceitavam salários menores, época de investimento 

nos programas de trainees.  

A reengenharia preferia jovens considerados sem vícios e motivados. Essas 

circunstâncias dificultaram a atuação dos headhunters, pois não era possível recolocar tantos 

profissionais. Uma das soluções seria estimular o empreendedorismo ou a terceirização. Para 

tanto, era preciso encontrar trabalho e não emprego. Qualquer opção envolvia aprendizado.  

De acordo com Denise Ribeiro (200810), “O profissional mais valorizado tem „cabeça 

moderna‟, não se abate com a idade e corre atrás de atualização, como formação contínua e 

idiomas”. O mercado passou a exigir profissionais modernos.  

Reciclar o que foi aprendido na universidade, garantir pontos extras na 

próxima seleção de emprego e ampliar a rede de contatos: tudo para facilitar 

a volta ao mercado. Para quem está desempregado, aproveitar o tempo livre 

para fazer uma pós-graduação pode ser uma boa pedida. Enquete do Grupo 

Catho mostra que, entre ocupantes de cargos que exigem nível superior, 45% 

têm no mínimo pós-graduação, contra 37% apenas graduados – sinal de que 

a chance de emprego é maior para os titulados.11 

A não adaptação às novas regras significava sair do mercado de trabalho. Em meio à 

transformação para sociedade da abundância na qual recursos financeiros eram necessários 

para compor as novas identidades, a competitividade se acentuou, os indivíduos passaram a se 

vender como produtos. Os diferenciais competitivos foram mais valorizados. 

Consequentemente, as instituições de ensino aproveitaram a oportunidade. Com linhas de 

crédito liberadas o número de instituições cresceu proporcionalmente à variedade de cursos 

oferecidos e às novas profissões. 

                                                 
9
  Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi020304.htm>. Acesso em: 10/04/2011.  

10
 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/empregos/ce0106200807.htm>. Acesso em: 10/04/2011.   

11
 Idem. 
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2.2 A EDUCAÇÃO E O SUCESSO PROFISSIONAL 

2.2.1 Identidade da identidade 

A modernidade tardia no final do século XX, contemplada pela aceleração 

tecnológica e científica, promoveu transformações dinâmicas e profundas no mundo, 

culminando em dúvidas, incertezas e inseguranças em variados aspectos, como o econômico, 

social e político da humanidade. A organização e a tradição, explícitas no iluminismo, 

alcançaram a modernidade, mas entraram em colapso com a descrença das certezas.  

É nesse cenário conflituoso que se inicia a modernidade tardia com pessoas 

almejando a felicidade, com desejos de novas sensações e prazeres. Só ambiciona a felicidade 

quem julga não tê-la. No campo das incertezas, o humano vive a crise de identidade, perde as 

convicções e os vínculos tornam-se frágeis. Casamentos e empregos deixam de ter longo 

prazo. As dúvidas e as inseguranças são constantes. Os produtos perdem a durabilidade 

reduzindo o ciclo do consumo. O sólido torna-se líquido. “Deseja-se, antes de tudo, o 

reconhecimento. A luta pela identidade é, assim, nessa modernidade líquida, uma luta por 

reconhecimento” (FRANÇA in FREIRE FILHO, 2010, p.220). Procurar conhecimento, 

educação é também buscar certezas, caminho de capacitação para o reconhecimento 

profissional. As instituições de ensino perceberam a boa oportunidade de negócio. 

Para amenizar as angústias, o sujeito sente atração por novas experiências que 

proporcionem sensações positivas, como prazer, felicidade, liberdade de opinião e de mudar 

de opinião, nada mais é fixo. Para Bauman (2005), o mundo apresenta-se fluido inconstante e 

adota o termo “modernidade líquida”. Giddens (1991), por sua vez, o chama de “modernidade 

tardia”, principalmente pela crítica às concepções epistemológicas no campo científico desde 

o século XIX.  

A Segunda Guerra Mundial provocou questionamentos sobre a produção de 

conhecimento. Com a intensificação da globalização na década de 1970, acelerando o 

capitalismo, expandiu o consumo.  

Giddens considerou as transformações dos últimos séculos profundas a ponto de 

limitar a capacidade do ser humano de absorver tanta informação. O sujeito não caminha na 

mesma velocidade das transformações, é mais lento. “A reflexividade da vida social moderna 

consiste no fato de que as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz 
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da informação renovada sobre estas práticas, alterando assim constitutivamente seu caráter” 

(GIDDENS, 1991, p.45). 

O sujeito desatualizado é considerado ultrapassado, o que não se traduz em tempo ou 

tema porque o desatualizado o pode ser em determinada especialidade. Porque não leu 

notícias por um período, ou por usar roupas de estação anterior (fora de moda). Estas 

características interferem na percepção da identidade. “É uma questão de saber, poder e 

identidade” (SILVA, 1999, p.148). Saber é associado a poder e demonstra a identidade, mas a 

sociedade exige comprovações.  

No campo corporativo, a desatualização pode ser mensurada por certificados. 

Supostos comprovantes de competência na área de atuação. Na sociedade, uma das formas de 

demonstrar atualização é pela aparência através da utilização de vestuário e acessórios 

modernos, significando camuflagem ou perda da identidade. Como diz Silva (1999, p.107), 

“Nós somos o que nossa suposta identidade define que somos”. Seja uma fantasia da 

realidade, ou pretensão de aparência. Quem estaria capacitado a questionar a identidade de 

alguém se a humanidade sofre os mesmos sintomas? 

Segundo Hall (2006), o sujeito padronizado sente desconforto ou deslocamento 

diante das transformações da sociedade no mundo, fazendo nascer a “crise de identidade”. A 

interação com o mundo, através das informações diversificadas nas mídias, deu fim à 

remanescência de centralidade e racionalidade do iluminismo, elevando o sujeito do final do 

século XX a várias identidades. Um homem pode ser comerciante, guitarrista em uma banda, 

pintor de quadros, membro de alguma igreja, colecionador de livros raros, entre tantas outras 

atividades. Uma mulher pode ser mãe, publicitária, professora, nadadora, atuante em uma 

ONG e apreciadora de vinhos. Passamos a ser vários dentro de um só corpo e podemos 

assumir diferentes identidades conforme o momento ou eliminá-las e construir uma nova.  

“Um outro aspecto desta questão da identidade está relacionado ao caráter da 

mudança na modernidade tardia; em particular, ao processo de „globalização‟ e seu impacto 

sobre a identidade cultural” (HALL, 2006, p.14). Boa parte das identidades crê na 

obrigatoriedade das especializações. Se um dentista deseja ser também um administrador, 

pode cursar uma pós-graduação de administração de empresas. As identidades estimulam o 

crescimento do mercado da educação. Ao desejar novas identidades contidas em habilidades 

ou profissões, o sujeito tende a se qualificar para o êxito da atividade pretendida. 
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De acordo com Bertelli (2010), o guia de profissões de 2010 do Centro de Integração 

Empresa Escola (CIEE) aponta 31 profissões em alta e 22 áreas promissoras. Somente a 

Universidade de São Paulo (USP) possui 100 diferentes cursos de graduação. 

Grande número de carreira surge a cada ano, em decorrência da 

complexidade do mercado e da própria evolução da sociedade, como, por 

exemplo, a nanotecnologia. Mas as profissões mais clássicas continuam a 

dominar a preferência dos estudantes e a abrir quantidade expressiva de 

oportunidades de estágio e de trabalho. Vale lembrar que as especialidades 

dentro dessas graduações se renovam para atender às demandas da vida 

moderna. No Direito – um dos cursos mais procurados –, vários ramos 

despontam como altamente promissores, caso dos Direitos Ambiental, 

Desportivo e do Consumidor, além de outros ainda mais específicos, como 

Direito do Petróleo e de Franchising. (BERTELLI, 2010, p.19) 

Explica que os cursos e profissões tendem a se multiplicar para o acompanhamento 

da evolução da sociedade. Esta situação vai além da graduação. Sujeitos graduados precisam 

acompanhar a evolução e de novas especializações, o que demonstra que a educação como 

negócio continuará a ter significativo crescimento e, consecutivamente, cada vez mais 

identidades irão surgir. 

2.2.2 Liberdade das identidades 

As constantes e rápidas mudanças de um mundo influenciado pela conectividade, 

diferenciam as sociedades tradicionais das modernas. A banda Titãs retrata tal complexidade 

da identidade na música lançada em 1987, “Lugar Nenhum”, de Arnaldo Antunes, Charles 

Gavin, Marcelo Fromer, Sérgio Britto e Tony Bellotto, na qual se observa a perda da 

identificação: “[...] não sou brasileiro, não sou estrangeiro, não sou de nenhum lugar, sou de 

lugar nenhum”. Simultaneamente é uma crítica aos rótulos ou identidades únicas atribuídas 

aos sujeitos como no Iluminismo.  

Em outro trecho citam “[...] não sou de São Paulo, não sou japonês; não sou carioca, 

não sou português; não sou de Brasília, não sou do Brasil; nenhuma pátria me pariu”. 

Sugerem sermos do mundo, globalizados, não somos apenas de um lugar, não realizamos 

somente uma atividade. Os rótulos aprisionam o sujeito ansioso por liberdade nas várias 

identidades. Quer distanciar-se de tradições rejeitando o passado, no qual era limitado com 

apenas uma identidade para toda vida. Atualidade e modernidade estão na novidade. A 

produção pelo conhecimento do novo pode apresentar nova opção de identidade. 
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Hall (2006), discorrendo sobre o estudo do inconsciente de Freud, contribui para a 

descentralização no ocidente no século XX. Afirma estar o inconsciente ligado a desejos e não 

à razão, contradição ao conceito de identidade única, porque não é possível medir desejos. O 

autor diz que psicanalíticos, como Jacques Lacan, fazem uma leitura de Freud referente ao eu 

unificado como algo ensinado a criança. É possível interpretar os aprendizados, guardados no 

consciente ou inconsciente, como influências no desenvolvimento dos sujeitos, na crença do 

crescimento das carreiras.  

A meta é estudar, trabalhar, casar, ter filhos e felicidade por toda vida. Boa parte dos 

sujeitos adultos do final do século XX descobre a utopia de suas convicções. Elas não 

correspondem mais à realidade e as referências são perdidas. Segundo Hall (2006, p.39), a 

identidade, constituída pelo tempo em processos inconscientes, está sempre em formação. “A 

identidade surge não tanto da plenitude, mas de uma falta de inteireza que é „preenchida‟ a 

partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros”.  

O reflexo dos indivíduos no sujeito exerce forte influência na formação da 

identidade. Percebe-se a importância da visão dos “os outros” no ser humano, “a ideia de 

felicidade desenvolve-se num quadro sociocultural em que a interação e o olhar e julgamento 

dos outros é fundamental” (VELHO in FREIRE FILHO, 2010, p.229). A escolha das 

identidades se relaciona com as novas profissões e os cursos de especialização. E o processo 

precisa do crivo da sociedade. 

Ao julgarem-se libertos dos rótulos da identidade, os sujeitos sentem-se vazios e 

identificam elos, reais ou imaginários, de segurança. “Quando a identidade perde as âncoras 

sociais que faziam parecer „natural‟, predeterminada e inegociável, a „identificação‟ se torna 

cada vez mais importante para os indivíduos que buscam desesperadamente um „nós‟ a que 

possam pedir acesso” (BAUMAN, 2005, p.30). Simultaneamente ao crescimento do 

individualismo e da liberdade, há a necessidade de pertencimento ou do não isolamento.  

A diferença está na a inserção em novos grupos virtuais, que podem ser constituídos 

ou rompidos em segundos, com um clique no computador, reforçando as relações líquidas. 

Nos locais em que se podem travar relacionamentos interpessoais, como aeroportos, 

supermercados, restaurantes, é comum observar pessoas concentradas em seus smartphones 

conversando ou lendo e-mails. A qualidade das relações está comprometida, pois as virtuais 

estão mais para ilusórias do que para sólidas. As oportunidades existentes são desprezadas por 

preferência à tecnologia. 
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Com os fones de ouvido devidamente ajustados, exibimos nossa indiferença 

em relação à rua em que caminhamos, não mais precisando de uma etiqueta 

rebuscada. Ligados no celular, desligamo-nos da vida. A proximidade física 

não se choca mais com a distância espiritual. (BAUMAN, 2005, p.33) 

No contexto, foi melhor desenvolver várias identidades e poder alterá-las conforme a 

intenção, do que ter somente uma, passível de torturas pelos imprevistos. Há nas várias 

identidades um escudo protetor. Bauman (2005) diz ser o desejo da identidade uma 

necessidade de segurança. A contradição está no comportamento das frágeis relações do 

mundo líquido-moderno. Por ser a identidade influenciada pela visão dos indivíduos, 

caminha-se no sentido oposto, no distanciamento físico entre os sujeitos. A aproximação é 

virtual nas redes de relacionamento. A rede de contatos é ampla e superficial. O 

relacionamento virtual promove segurança ilusória.  

Se a educação está em todos os lugares, como disse Morin (2005), ao nos 

desligarmos do mundo, reduzimos as possibilidades de educação e ampliamos as 

oportunidades do imaginário. 

As várias identidades implicam, por consequência, em diversos compromissos, o 

humano está mais ocupado com suas atividades, fechando-se para oportunidades, inclusive a 

de romance. Compromisso duradouro é algo que não pertence ao humano da modernidade 

líquida. Almejar o pertencimento ou relacionamento é pela segurança projetada, 

provavelmente característica para preservação da espécie, um instinto animal. No local de 

trabalho, o comportamento é o mesmo, vale dizer que atualmente muda-se de emprego 

rapidamente. A lealdade dessas relações não é mais prioridade. O sujeito, mais isolado, 

investe na sobrevivência para ter, manter ou ampliar a qualidade de vida. Prioriza a carreira, a 

família está em postos inferiores.  

Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 201012), 

as mulheres estão tendo filhos mais tarde em prol da carreira e do tempo dedicado aos 

estudos. Aspecto que também contribui para o crescimento de cursos de especialização tidos 

como importantes para o desenvolvimento profissional e estabilidade financeira. 

A fragilidade das relações envolve até a relação do sujeito consigo mesmo.  

Para Bauman (2005), a frustração com uma identidade faz com que o sujeito a exclua e 

selecione, na rede de conexões, uma nova para o preenchimento da vaga. A qualidade deixa 
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de ser a preferência nas relações e é substituída pela quantidade. Informação de simples 

comprovação em redes sociais, como o Facebook, por exemplo, no qual, a rede de “amigos” é 

crescente porque pessoas se conectam e interconectam, mas não promove relacionamento 

próximo com os usuários. O autor argumenta que as transformações da década de 1980  

foram seriamente impactantes. 

Em tempos de desregulamentação, terceirização internacionalizada, 

„subsidiariedade‟, de uma nova „flexibilidade‟ dos padrões de emprego e 

rotinas de trabalho, e de um desmantelamento gradual, mas implacável dos 

instrumentos de proteção e autodefesa dos trabalhadores, ter a expectativa de 

um recondicionamento da ordem social conduzido pelo proletariado e de um 

expurgo dos males sociais por este inspirado significa forçar a imaginação de 

maneira insustentável. (BAUMAN, 2005, p.40) 

Foi uma fase na qual a individualização se fortaleceu porque os funcionários 

perderam o poder de união; entraram em concorrência interna temendo demissão, chamando a 

atenção dos superiores. Quem gerasse bons resultados ou lucro, se faria necessário. Quem 

soubesse realizar além de seu serviço, o de seu colega, vencia a competição. Uma época em 

que se divulgava o perfil generalista como modelo correto, quanto mais atividades soubesse 

desempenhar, ou quanto mais qualificações do profissional, melhor para corporação.  

Segundo Bauman (2005), sofreram menos os trabalhadores de projetos específicos. 

Os contratados pela CLT tiveram maior dificuldade de adaptação à realidade formada. Em 

decorrência, a coletividade deixou de pensar no futuro e o individualismo focou o presente, 

com o pensamento de que é desejável ter um hoje melhor a ter um futuro desconhecido. A 

qualquer momento pode-se ser impactado por novas transformações, portanto, é melhor 

investir no desenvolvimento de carreira “agora” para melhor remuneração. A família, no caso,  

pode ser constituída posteriormente. Educar bem os filhos na atualidade demanda também um 

bom investimento financeiro, pois precisarão de boa formação para futuro de sucesso. 

Nem todos podem escolher as próprias identidades, diz Bauman, em virtude da 

hierarquia global emergente. Alguns ficam com as disponíveis, adaptando-se ao viável. Por 

exemplo, o sujeito ansioso por determinado emprego não o consegue e encontra uma área 

menos prazerosa ou inicia outro negócio. Outros ficam com as identidades impostas, e sequer 

podem manifestar preferências. “Identidades de que eles próprios se ressentem, mas não têm 

permissão de abandonar nem das quais conseguem se livrar. Identidades que estereotipam, 

humilham, desumanizam, estigmatizam [...]” (BAUMAN, 2005, p.44). 
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Ao refletirmos Bauman em São Paulo observamos o exemplo dos carroceiros vistos 

pelas ruas de São Paulo, que incorporaram os animais puxando suas carroças pesadas, 

revirando lixos na busca de material para arrecadar dinheiro. Além do risco em meio ao 

trânsito caótico da megalópole, sofrem pressão dos motoristas impacientes, que não os veem 

e/ou não os respeitam como cidadãos. Os percebem quando atrapalham o caminho. Esses 

carroceiros são reféns da identidade. A maioria da população mundial, para o autor Bauman 

(2005, p.45), oscila entre os optantes e os optados pelas identidades, sem a certeza de quanto 

tempo conviverão com elas. As transformações do universo interferem no sistema. O interesse 

em selecionar identidade, mesmo para poucos, gera instabilidade pela possibilidade de 

ausência de recursos.  

Pode-se pensar a ambição da identidade como parte do caminho para felicidade. Na 

sociedade da abundância se cobiça inúmeras identidades. Se necessário for, troca-se uma por 

outra, demonstrando-a pela materialidade. “As pessoas em busca da identidade se vêem 

invariavelmente diante da tarefa intimidadora de alcançar o impossível” (BAUMAN, 2005, 

p.16). Como os sujeitos, não têm consciência da busca por identidades, também não creem 

desejar algo inviável. 

É delicado opinar se é melhor ou pior ter uma ou várias identidades, não é o caso de 

abrir a discussão e sim a reflexão. É um processo histórico com a possibilidade de novos 

estágios, mas não retornaremos ao iluminismo. Pensar as identidades é entender como éramos 

e como chegamos à fase atual pelas sucessivas ocorrências mundiais. Continuamos expostos a 

constantes transformações as quais devemos nos adaptar para lidarmos bem com a realidade e 

atuais. Como dito, o ultrapassado pode ser descartado. 

Para o negócio educação, as várias identidades resultam em lucro. Ao multiplicarem-

se multiplicam também os cursos para atendê-las, ampliam-se as instituições de ensino e a 

lucratividade permanece crescente. 

2.2.3 Mercadorização da educação continuada 

A reflexão neste tópico apresenta-se resumida na frase de Paulo Freire (1996, p.25): 

"Quem forma se forma e re-forma ao formar, e quem é formado forma-se e forma ao ser 

formado". Na educação continuada, as pessoas estão se formando (ampliando o saber) ou 

sendo formadas (moldadas)? Desejam o saber ou diplomas? É possível que ampliem o saber, 
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sejam moldadas e obtenham diplomas em proporções personalizadas. A prioridade na  

educação continuada (ou não) deveria explorar a reflexão, para que sujeitos, profissionais ou 

não, pudessem se re-inventar utilizando os recursos absorvidos nos cursos. 

Um profissional da modernidade tardia é ciente do dever de estudar para qualificar 

ou reciclar informações. A ideologia é disseminada não apenas pelas instituições de educação 

continuada, mas principalmente pelos processos seletivos das corporações e publicações de 

negócios. O tema consta nos editoriais de educação e de variedades, nos quais constantemente 

são fornecidas dicas de empregabilidade. Como por exemplo, a matéria com o resultado de 

uma pesquisa afirmando que profissionais com pós-graduação lato sensu possuem salários 

mais altos, quando alinham o curso a carreira, veiculada pelo Jornal da Globo (201013).  

Essa conduta apresenta-se praticamente como obrigação para quem deseja disputar 

boas vagas, pela competitividade no mercado. A dúvida é saber se o sujeito tem consciência e 

prazer em transformar o conhecimento em sabedoria a partir do interesse do 

autodesenvolvimento na fase do mundo pronto, no qual a preferência é adquirir e não 

construir. Sabe-se que o sujeito tem novas e velhas identidades, almeja o sucesso e felicidade, 

e tentará atingir seus objetivos no desenvolvimento da carreira, mas provavelmente perseguirá 

o que a sociedade define e aprova para seu futuro. 

Entendemos que hoje se vive a mercadorização da educação continuada. Faz-se 

necessário concluir um curso para obter o certificado, um suposto condutor do crescimento de 

carreira. A partir desse pensamento, as instituições de ensino de educação continuada passam 

a oferecer os produtos dos desejos dos consumidores, provavelmente estipulados por 

preferências das corporações. O saber ficou relegado ao segundo plano, ou seja, deixou de ser 

a prioridade na iniciativa privada. A representatividade do conhecimento e empregabilidade 

tornaram-se mais importantes. 

Sobre o mercado de pós-graduação lato sensu, o mais recente estudo, realizado em 

2004, apresenta resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do 

IBGE, obtido entre 2001 e 2004, apontando o crescimento de 30% (O DIA ONLINE, 201114). 

Com base na média, ao projetarmos a estimativa para o período desta investigação, é possível 

que entre 1990 e 2010 o crescimento tenha sido por volta de 150%. Em virtude do 
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crescimento de Instituições de Ensino Superior (IES) é factível haver percentual maior, pois 

em 1985 as instituições privadas respondiam por 67% das vagas, subindo para 87% e em 

2005 (FIGUEIREDO, 201115). 

Existem facilitadores para o crescimento, por não existir necessidade de autorização 

do MEC. Basta que a IES seja credenciada no SESu/MEC. Toda IES pode criar uma pós-

graduação lato sensu com agilidade. Ao surgir uma tendência no mercado, as IES oferecem o 

curso em cerca de um ano, diferindo do stricto sensu. É possível aproveitar as oportunidades 

sazonais de lucro do campo de ensino.  

A reengenharia, carente de pesquisa científica, foi ministrada em diferentes cursos de 

pós-graduação. As IES podem ministrar cursos consolidados e também atender aos modismos 

por razões comerciais. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), em 2007 existiam mais de 8.866 cursos lato sensu no País, e 89,5% 

(O DIA ONLINE, 201116) deles nas 2.314 IES privadas (BRASIL, 201117). A região sudeste 

concentra mais de 50% do mercado com 4.955 cursos. Conclui-se ser um mercado de bom 

investimento, do contrário, os números não cresceriam.  

Representantes das IES defendem o negócio (O DIA ONLINE, 201118): “A 

obrigatoriedade da especialização profissional no novo mercado de trabalho tem levado os 

trabalhadores a voltar para as salas de aula. Para Paulo Lemos, coordenador de pós-graduação 

da FGV, é mesmo o sinal dos tempos”. “A situação econômica mundial propicia mudanças 

cada vez mais rápidas no mundo dos negócios. A isso somam-se a velocidade e a 

disseminação da informação e da disseminação, o que leva o mercado a procurar executivos 

cada vez mais atualizados”.  

Para o coordenador de pós-graduação da UniverCidade, Ricardo Drummond, 

“Muitos alunos procuram a pós-graduação por pura imposição do mercado ou da empresa. 

[...] Outros, estão em busca de criar novas oportunidades no mercado”. Diz o coordenador de 

pós-graduação da ESPM, Vicente Ambrósio: “O que o profissional não pode deixar de fazer, 

hoje em dia, é investir na educação continuada. Conhecimento, no mundo globalizado, é 

tudo”. Também para Edilberto Strauss, coordenador dos cursos de Tecnologia da Informação 

da Escola Politécnica da UFRJ, “a educação continuada é a chave para entrar – e se manter – 
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no mercado de trabalho”. É um cenário promissor comercialmente, que despertou interesse de 

empresários pouco comprometidos com a educação, ou sem a profundidade necessária sobre o 

tema no âmbito conceitual e não mercadológico. Os discursos, direta ou indiretamente, 

colocam os profissionais como reféns da situação. Ao não cursar uma pós-graduação não 

haverá evolução nas carreiras. 

“A educação é uma fração da experiência endoculturativa. Ela aparece sempre que há 

relações entre pessoas e intenções de ensinar-e-aprender” (BRANDÃO, 1983, p.24). A 

educação está em todos os lugares por ser vinculada à reprodução dos saberes. As instituições 

de ensino construíram-se com este propósito, de ensinar os conhecimentos porque têm como 

negócio a educação. Os saberes adquiridos em outros espaços poderiam estimular 

esclarecimentos para melhores escolhas, para não afetar a percepção determinada pelo 

mercado. A empregabilidade alimenta a sobrevivência. O ideal é ter sabedoria para as 

próprias tomadas de decisões dos sujeitos.  

A reflexão desenvolvida por Edgar Morin (2005) para a Unesco, em “Os sete saberes 

necessários à educação do futuro”, apresenta delicadas questões nas quais se observa a 

necessidade de comprometimento com a educação. O autor afirma, com razão, ser a 

responsabilidade do assunto sempre atribuída a alguém ou a alguma entidade, quando deveria 

ser de todos. Principalmente por parte das instituições especializadas. As responsabilidades 

voltadas ao ensino privado, como em qualquer outra empresa, pensam no negócio com metas, 

resultados e podem desqualificar a própria educação, comprometendo a qualidade. Como 

produto, a educação é comercializada. Sua qualidade é determinada conforme o 

posicionamento de marketing da organização, envolvendo titulação de professores, 

quantidade de alunos em sala de aula, estrutura de apoio, ranking no MEC, CAPES ou  

indicadores de publicações. Existe a crença de que percebem o aluno como cliente e 

preocupam-se com o bem atendê-lo. 

Acrescentemos que o saber científico sobre o qual este texto se apóia para 

situar a condição humana não só é provisório, mas também desemboca em 

profundos mistérios referentes ao Universo, à Vida, ao nascimento do ser 

humano. Aqui se abre um indecidível, no qual intervêm opções filosóficas e 

crenças religiosas através de culturas e civilizações. (MORIN, 2005, p.11) 

O autor apresenta os saberes importantes e despercebidos pela sociedade. Os 

mistérios aos quais se refere são complexos e as intervenções emitem sinais de solução 

utópica, sem excluir a necessidade das reflexões essenciais para evolução ambicionada.  
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2.2.4 Morin e os sete saberes 

Com base na obra de Morin, refletimos sobre a educação continuada no Brasil. O 

primeiro saber aborda as cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão. 

O processo da educação continuada envolve as competências básicas e áreas de 

interesse que inspiram as corporações no momento das contratações. Por possuir um título de 

graduação, pressupõe-se a boa base educacional do aluno. Os cursos são planejados com no 

mínimo 360 horas-aula, focados na área de interesse. Com o desejo de qualidade de vida 

atrelado ao sucesso na carreira, os sujeitos qualificam-se no que acreditam ser pré-requisito 

nas empresas.  

Para responder à demanda do mercado, as instituições de ensino oferecem cursos 

para atender as mais necessidades das companhias e, por consequência, dos que nelas 

pretendem trabalhar. A opção por empreendedorismo ainda pouco representa. “De acordo 

com os dados do Global Entrepreneurship Monitor – GEM 2009, a porcentagem de jovens de 

idade entre 18 e 24 anos, optantes do empreendedorismo, durante ou depois do Ensino 

Superior chega a 20,8%” (UNIVERSIA, 201119), por não conseguirem emprego. Estudantes e 

profissionais procuram mais por emprego do que por trabalho. Boa parte dos alunos elabora 

os conceitos sobre os cursos de interesse pela absorção de conteúdo dos meios de 

comunicação. Pessoas investem na educação continuada como se a empregabilidade fosse 

certeza. Erro ou ilusão? Provavelmente é a influência do discurso publicitário. 

É necessário introduzir e desenvolver na educação o estudo das 

características cerebrais, mentais, culturais dos conhecimentos humanos, de 

seus processos e modalidades, das disposições tanto psíquicas quanto 

culturais que o conduzem ao erro ou à ilusão. (MORIN, 2005, p. 14) 

Normalmente ouvimos e acreditamos em nossas preferências. Evitar o erro e a ilusão 

é um desafio constante, e envolve a contramão do fluxo natural. O autor sugere conhecermos 

melhor os processos orientadores para reflexões assertivas. 

Para compreender melhor algumas transformações da relação entre educação e 

trabalho, é preciso diferenciar trabalho de emprego. “Como esclarece Blass (1998: 151), 

„trabalho recorre um campo mais amplo do que o emprego ou trabalho assalariado. Trabalho 

constitui uma atividade social presente em todas as sociedades, apesar das diferentes 
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definições do que seja trabalho‟” (SILVA, 2006, p.91). Para o autor, a expressão emprego foi 

criada com o nascimento do capitalismo industrial, pois era a forma dominante de produção. 

É um modo de pensar em trabalho remunerado hierarquizado. Esta diferença simples, porém 

fundamental, carrega consigo uma mutação cultural.  

Ao longo da história com o emprego, atribuem-se benefícios, segurança, 

estabilidade, plano de carreira, entre outros. Contudo, as mudanças contemporâneas indicam o 

trabalho como possibilidade promissora, sem as vantagens da Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT) (empregado contratado). O sujeito pode trabalhar e produzir sem ter o 

vínculo empregatício e obter lucro (ou sustentar-se) formal ou informalmente.  

Separar a diferença entre ilusão e realidade seria o ideal. Preparar-se para o caminho 

real é ter a consciência de entrar em um funil do qual poucos sairão. Não se perde com o 

aprendizado, mas ao não cogitar a possibilidade do empreendedorismo, pode se desorganizar 

na rota do crescimento profissional. 

“Todo conhecimento comporta o risco do erro e da ilusão” (MORIN, 2005, p.19). O 

importante é ter consciência do risco. “O conhecimento, sob forma de palavra, de ideia, de 

teoria, é o fruto de uma tradução/reconstrução por meio da linguagem e do pensamento, e, por 

conseguinte está sujeito ao erro” (MORIN, 2005, p.20). A publicidade aliada às características 

cerebrais, mentais e culturais do ser humano pode contribuir para o erro. “A afetividade pode 

asfixiar o conhecimento, mas pode também fortalecê-lo. Há estreita relação entre inteligência 

e afetividade: a faculdade de raciocinar pode ser diminuída, ou mesmo destruída, pelo déficit 

emocional” (MORIN, 2005, p.20). Como afirma o autor, cometemos erros mentais,  

intelectuais e de razão. A racionalidade seria um antídoto com fórmula de complexa 

execução. 

No segundo Saber, Morin (2005, p.14) disserta sobre os princípios do conhecimento 

pertinente: “Existe um problema capital, sempre ignorado, que é o da necessidade de 

promover o conhecimento capaz de aprender problemas globais e fundamentais para neles 

inserir os conhecimentos parciais e locais”. O sujeito não deve pensar sobre si como um ser 

isolado do universo. Existem questões as quais todos estão conectados, como a 

sustentabilidade, por exemplo.  

Ao pensar em educação, além da empregabilidade, é importante refletir sobre papel 

individual na vida, qual mundo se quer e quais contribuições oferecer. Percebe-se a carreira 

como competição, na qual é preciso evoluir constantemente para a eliminação de concorrentes 
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e obtenção de determinado emprego ou trabalho, aparentemente o caminho simplificado da 

sobrevivência no rumo da felicidade idealizada. Em outra obra, Morin (2009, p.127) cita: “a 

felicidade moderna é partilhada pela alternativa entre a prioridade dos valores afetivos e a 

prioridade dos valores materiais, a prioridade do ser e a prioridade do ter, e ao mesmo tempo 

faz força para superá-la, para conciliar o ser e o ter”. As prioridades materiais ocupam o 

espaço das emocionais como forma de compensação. Por não atingirem a realização do 

idealizado, as aquisições suprem a frustração.  

A competitividade leva ao aprendizado focado na carreira, permitindo desconsiderar 

a sabedoria. Provavelmente, tal comportamento foi acelerado pela tecnologia da informação, 

pois o desconhecimento se sacia na web. É viável encontrar quase tudo considerando a 

reflexão como processo exclusivo da espécie humana. Alimenta-se a reflexão com outras 

próprias, sem aceitar facilmente reflexões de outros como verdades absolutas. A praticidade 

do pronto possui efeitos colaterais na educação. 

Ensinar a condição humana é o terceiro saber. O mundo pronto contribui para 

anulação de identidade, padronizando diferenças em semelhanças. A humanidade carece de 

humanização.  

O ser humano é a um só tempo físico, biológico, psíquico, cultural, social, 

histórico. Esta unidade complexa da natureza humana é totalmente 

desintegrada na educação por meio das disciplinas, tendo tornado-se 

impossível aprender o que significa ser humano. É preciso restaurá-la, de 

modo que cada um, onde quer que se encontre, tome conhecimento e 

consciência, ao mesmo tempo, de sua identidade complexa e de sua 

identidade comum a todos os outros humanos. (MORIN, 2005, p.15) 

As instituições de ensino se organizaram com disciplinas importantes. Porém não 

contemplam as principais carências humanas nas quais se ocultam fragilidades. Não se  

aprende, por exemplo, como lidar com medos, inseguranças ou tomadas de decisões, como se 

a tarefa fosse incumbência individual. O humano é complexo e as disciplinas mesmo com 

interdisciplinaridade são incompletas. 

Com tantos saberes pendentes, é necessário estudar por toda vida? Se educação está 

em todos os lugares aprende-se em qualquer local. A sugestão de Morin é uma revisão da 

educação, considerando as variáveis da contemporaneidade e estabelecendo novas prioridades 

diante do mundo pronto. 

Para Morin, ensinar a identidade terrena é o quarto saber. Diante de tanta 

informação, o humano se perde. Simultaneamente ao fácil acesso do mundo pronto, há a 
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complexidade dos fatos em velocidade crescente causando a sensação de ignorância. Não 

conseguir acompanhar o ritmo do desenvolvimento, abstém boa parte dos conhecimentos, 

limitando, individualizando e ocasionando confusão nas identidades. 

O destino planetário do gênero humano é outra realidade-chave até agora 

ignorada pela educação. O conhecimento dos desenvolvimentos na era 

planetária, que tendem a crescer no século XXI, e o reconhecimento da 

identidade terrena, que tornará cada vez mais indispensável a cada um e a 

todos, devem converter-se em um dos principais objetos da educação. 

(MORIN, 2005, p.15) 

A educação precisa contribuir no esclarecimento da identidade, não se tratando 

apenas de estudar a espécie humana, mas também o contexto histórico, o presente e o futuro. 

Quais caminhos foram percorridos transportaram o humano ao estágio atual? Compreendendo 

a origem, identificam-se brechas para soluções. Isolados nas questões pessoais, o humano 

despreza a trajetória planetária, se fechando na ignorância do destino e aceitando o mundo 

pronto oferecido pela mídia na publicidade das instituições de ensino. Acredita-se que fazer 

cursos torna o ser atualizado, quando pode induzir ao autoengano. 

No quinto saber, enfrentar as incertezas, há um bom desafio. O autor diz que as 

ciências ensinaram certezas e deixaram brechas para as incertezas, principalmente por não 

sermos preparados a lidar com incertezas e imprevistos. Perder um emprego repentinamente e 

a dificuldade das complicações ligadas ao fato, é uma zona de insegurança. Envolvendo na 

educação formal a competência de lidar com imprevistos e mudanças, o humano seria mais 

bem preparado para vida adquirindo qualidades. “É necessário que todos os que se ocupam de 

educação constituam a vanguarda ante a incerteza de nossos tempos” (MORIN, 2005, p.16). 

As próprias certezas se alteram com velocidade. Não é raro que a notícia de uma 

descoberta anule outra, envolvendo novas mudanças e adaptações. A maior certeza é a de que 

quanto mais se aprende, menos se sabe, porque as crenças são desacreditadas com frequência. 

Os saberes estão interligados, o sexto aborda ensinar a compreensão mesclando 

relacionamento e humanização. “A compreensão é a um só tempo meio e fim da comunicação 

humana” (MORIN, 2005, p.16). É também por esta razão que consultores do campo 

corporativo pregam o networking como diferencial no desenvolvimento de carreira. Sentimos 

as dificuldades dos saberes na vida adulta, se fossem transmitidos na infância, a postura seria 

mais assertiva diante de obstáculos.  

Outro desafio é o sétimo e último saber, a ética do gênero humano. Para Morin 

(2005), a solução seria o foco na democracia controlada pela parceria entre sociedade e 
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sujeitos, com o entendimento da humanidade como comunidade planetária. O autor alerta que 

a consciência da necessidade não é suficiente, e afirma que é preciso estímulo na vontade de 

ações de cidadania terrena. Sobre a racionalidade na pós-modernidade, García Canclini (2008, 

p.226) diz ser é preciso repensar a realidade e a viabilidade. Com a ausência deste alicerce 

não é possível reconstruir a democracia através da sociedade civil e do Estado. 

Os saberes de Morin são aplicáveis em todos os campos, pela necessidade da 

educação básica. Pessoas seguras são abertas para ampliação de saberes minimizando erros, 

promovendo desde o autoconhecimento ao conhecimento do mundo, dando abertura na 

compreensão da humanidade e seu papel no planeta, objetivando a ética na espécie. É uma 

teoria excelente, desafiadora e utópica pelo grau de dificuldade. Contudo, expõe as 

fragilidades do humano e seu despreparo em lidar com a própria espécie pela visão 

contaminada e individualizada. 

Edgar Morin apresenta desafios de alto grau de dificuldade na sociedade atual, que 

ao mesmo tempo aparentam soluções fáceis nas quais bastaria força de vontade política. Já 

Howard Gardner não pensa na origem da educação, mas apresenta caminhos para o 

desenvolvimento de carreira. Conforme a denominação dos cursos de pós-graduação, 

podemos fazer a seguinte analogia: Morin é stricto sensu e Gardner lato sensu. 

2.2.5 Gardner e as cinco mentes 

Gardner diz quais mentes ou comportamentos um profissional carece para o 

crescimento e a sobrevivência corporativa no futuro. Dentro da ideologia do sucesso, é uma 

das identidades a se assumir nas organizações. 

Se há um clichê dos últimos anos que soa verdadeiro, é o reconhecimento de 

que a educação deve ser continuada, deve acontecer a vida toda. As pessoas 

em ambientes profissionais têm a responsabilidade de selecionar indivíduos 

que pareçam possuir os tipos certos de conhecimentos, habilidades, mentes – 

em meus termos, devem buscar indivíduos que possuam mentes 

disciplinadas, sintetizadoras, criadoras, respeitosas e éticas. Da mesma  

forma, gestores e líderes, bem como diretores e reitores, devem continuar 

para sempre a desenvolver todos os tipos de mentes em si mesmos e, 

igualmente, naqueles por quem são responsáveis. (GARDNER, 2007, p.18) 

O autor sugere indivíduos próximos da perfeição na qual a sensibilidade da emoção 

parece não ser contemplada. Demonstra um perfil padrão de contratação que despreza a 

diversidade e assemelha-se com robotização. Em suma, deve-se estudar continuamente.  
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Para Gardner, no mundo interconectado, relatar necessidades de grupos ou sujeitos 

para a sobrevivência em seu habitat não é suficiente. O autor discorda das diferenças de 

classes no planeta porque não é digno existir uma parcela bem-sucedida enquanto outra 

frustrada sobrevive na miséria. Prega o equilíbrio e quem pode aplicá-lo é o humano com 

apoio do poder público, aparentemente um desafio maior se comparado aos saberes de Morin. 

A mente sintetizadora libera tempo para a criadora, apresentando soluções, ideias e 

estabelece conexões entre o repertório adquirido e surpreende com os resultados. “Essas 

criações deverão ser aceitas por consumidores bem-informados” (GARDNER, 2007, p.12). 

Para o autor, as condições do mundo mudam rápida e significativamente.  

Alguns objetivos, capacidades e práticas deixam de ser adequados ou 

contraproducentes, contribuindo para a sensação de desatualização constante. Mesmo com um 

estudo contínuo, sempre estaremos aquém das novas tendências. Portanto, não podemos 

estacionar. É impossível e desnecessário saber tudo, mas estar aberto aos conhecimentos 

nutrientes da sabedoria é importante para os caminhos desejados. 

Estejamos nós encarregados de uma sala de aula, de um clube ou de uma 

empresa, precisamos refletir o tempo todo sobre quais mentes são cruciais, 

quais devem ser priorizadas e como combiná-las dentro de uma única 

organização, bem como dentro de uma única cabeça. (GARDNER, 2007, 

p.19) 

Como disse Morin, Gardner também afirma a necessidade de revisão dos processos 

educacionais e atualização conforme as transformações. O atual modelo é antigo. Tanto 

educadores quanto profissionais dirigentes nas organizações devem ter ciência do 

ultrapassado e das tendências sobre a natureza, o funcionamento e os limites da mente 

humana, “A educação é inerente e inevitavelmente uma questão de objetivos e de valores 

humanos” (GARDNER, 2007, p.21).  

Existem dúvidas no esclarecimento dos valores e dos objetivos, alimentando a crise 

de identidade com a ideologia do sucesso. Questões de complexas respostas. “A ciência nunca 

pode lhe dizer o que fazer em aula ou no trabalho. Por quê? O que você faz como pesquisador 

ou gestor deve ser determinado por seu próprio sistema de valores – nem a ciência e nem a  

tecnologia têm tal sistema embutido” (GARDNER, 2007, p.21). Percebe-se a humanização no 

processo das cinco mentes por ser mais sensível e menos robotizado.  

No ambiente corporativo, é importante monitorar a evolução científica e tecnológica. 

Porém, o cerne do negócio impõe ao líder um amplo universo de informações, envolvendo 



 

 

48 

política, economia, migrações populacionais, religião, sustentabilidade, novas formas de 

comunicação e tantos outros que oferecem risco de impactos em uma organização, diz Gardner. 

Há necessidade de envolver diversas disciplinas e suas conexões. Os currículos acadêmicos são 

lembrados pelo autor pela hipótese de sofrer um processo de padronização, possibilitando 

repetições de jargões por parte dos educadores, como na reengenharia. Este modelo educacional 

não prepara o aluno para pensar, mas para o mundo do passado e não do futuro.  

Com percursos diferentes em educação, Morin e Gardner concordam em vários pontos, 

principalmente sobre a inadequação do modelo atual de educação no presente e no futuro.  

Gardner (2007, p.24) confirma a obrigatoriedade da educação continuada no 

ambiente corporativo. Não há como desenvolver empresas com conceitos do passado. Ao 

entrar na fase das terceirizações, as organizações contratam até inovações, ampliando o 

gerenciamento de fornecedores e dando ênfase à importância da humanização. “Poucos 

ambientes empresariais assumem a perspectiva das humanidades, com exceção dos executivos 

que dispõem de tempo e recursos para participar de um seminário no Instituto Aspen”. O 

próprio humano não reflete questões humanitárias em profundidade. Não há atenção especial  

aos trabalhadores e nem o desejo de interação, tornando difícil a missão de motivar 

funcionários, também terceirizada. 

Com base nos autores e nas estatísticas, pode-se dizer que o modelo de educação 

atual é ultrapassado, precisa ser revisto em diferentes esferas para existir forte contribuição 

nas carências atuais e futuras. A educação formal não prepara o humano para o mundo 

contemporâneo, não se reciclou. Por consequência, o exercício de adquirir conhecimento, 

pensar e refletir ficam comprometidos. Pessoas pouco preparadas tendem a aceitar as ofertas 

sem interação ou questionamento. Aceitam o mundo pronto. Acreditam no anúncio do curso 

que promoverá o sucesso na carreira, sem duvidar e refletir sobre a necessidade de outras 

competências. 

Especificamente, a pós-graduação lato sensu demonstra possuir um foco 

mercadológico e alinhado com as exigências e resultados das corporações. O raciocínio pouco 

contribui no estímulo, e é, aparentemente, um tema também desprezado pelas organizações. 

“A autonomia, a dignidade e a identidade do educando tem de ser respeitada, caso 

contrário, o ensino tornar-se-á inautêntico, palavreado vazio e inoperante" (FREIRE, 1996, 

p.69). Paulo Freire refere-se à padronização do ensino, tratando a todos como iguais, tentando 

moldá-los ao sistema; ignora características regionais ou individuais, priorizando a 
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transmissão do conhecimento, mas não do saber que se relaciona com as práticas da realidade; 

e afirma ser uma educação tecnicista e alienante. O educando precisa do saber para escolher o 

próprio percurso de educação. E não aceitar o determinado. 

A educação formal não deve ter como objetivo o sucesso na carreira, por ser 

limitador, este é somente um dos ingredientes. Outras competências, além dos conhecimentos, 

são necessárias para o desenvolvimento profissional. A educação precisa proporcionar o  

saber para ampliar a capacidade decisão do indivíduo quanto ao destino de sua  

educação, considerando também o sucesso como conceito personalizado, conforme a 

percepção de cada um. 
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3 CAPÍTULO II  

3.1 COMUNICAÇÃO, CONSUMO, EDUCAÇÃO E CORPORAÇÃO 

3.1.1 Campo científico, campo corporativo e os gurus 

Este estudo aborda diretamente causas e consequências das transformações do 

conhecimento e também da falta dele nas corporações. É na lacuna entre a pesquisa 

acadêmica e os manuais corporativos comerciais de oportunidade que contextualizamos este 

capítulo. A carência de pesquisa no ambiente corporativo, vulnerável a modismos, por vezes 

superficiais, eventualmente promovidos por consultores popularmente tidos como “gurus”, 

pode gerar desemprego e mais problemas. Os reflexos de insegurança e abalos na autoestima 

comprometem o desempenho de um profissional. Há respeito pelo conhecimento empírico, 

mas abala a credibilidade quando existem dúvidas sobre a falta de investigação.  

A facilidade dos “gurus” corporativos e suas teorias ditas inéditas ganham espaço na 

mídia e vendem seus livros e palestras, e isto é preocupante. Mas existe a dúvida sobre quanto 

uma teoria, como por exemplo, a da reengenharia, foi investigada. As organizações, 

compostas de pessoas, competem por qualquer centímetro de mercado, sentem-se seduzidas 

pela possibilidade na inovação associada à liderança, competências tão valorizadas na 

atualidade. O livro, best-seller internacional de 1993, Reengineering the Corporation 

(vendido no Brasil com o título „Reengenharia revolucionando a empresa‟), dos americanos 

Michael Hammer e James Champy, amplamente divulgado na imprensa, causou uma 

revolução nas organizações e, por consequência, na sociedade.  

O sucesso da teoria nos Estados Unidos parecia fornecer o aval necessário para 

implantação do mesmo modelo de administração no Brasil. Theodoro (2003, p.147) conta ter 

sido na década de 1990 a mudança no conceito de profissional bem-sucedido, o que foi 

significativo, porque todo processo de reestruturação envolvia um grande número de 

demissões. Existia muita mão de obra disponível e poucas vagas nas empresas, que 

padronizaram as contratações com o perfil desejado.  

A visão de capitalismo dos EUA, de abertura de mercados no interesse de modelar o 

mundo, na qual o sujeito vencedor é valorizado, foi adotada no Brasil e implicou em mudanças 

nos diversos escalões em virtude das novas receitas de sucesso, envolvendo, entre outros aspectos, 
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a valorização da juventude, culminando na desvalorização dos profissionais mais antigos, com 

características diferentes dos novos padrões de qualidade em implantação nas organizações. 

Pensar e repensar são ganhos em qualquer campo. O contraditório é perceber a ausência 

de preocupação dos próprios autores da reengenharia em pensar e repensar a obra antes da 

publicação. Desprezaram a base de pesquisa científica certificadora da qualidade do argumento. 

Um dos pais da reengenharia, James Champy reconheceu falhas em seu conceito revolucionário. 

Um dos autores do conceito de gestão mais popular dos anos 90: a 

reengenharia. A partir daí, Champy confessou-se bastante mais reservado e 

menos otimista do que o seu colega Hammer, quanto ao sucesso da sua 

aplicação. Baseado na sua experiência como líder da consultora CSC Index, 

que, entretanto abriu diversos escritórios internacionais, Champy resolveu 

publicar, em 1995, um novo livro sobre o tema - Reengineering Management-, 

no qual chegou à conclusão de que a reengenharia dos processos não funciona 

sem a reengenharia da gestão. (GURUS DA ADMINISTRAÇÃO, 201020) 

James Champy, coautor da obra citada, reconheceu problemas ocasionados pela 

reengenharia em outro livro, demonstrando a necessidade de repensar a própria reengenharia, 

particularmente aspectos de gestão e de humanização, esquecidos inicialmente. No final do 

século XX era preciso estancar a hemorragia com os recursos disponíveis, mas não testados, 

passíveis de efeitos colaterais. O aprendizado veio pelo acerto e erro, utilizando cobaias 

humanas. Para os autores, houve lucro. A falta de conhecimento científico na gestão 

empresarial torna as corporações mais vulneráveis a modismos comerciais apresentados pela 

mídia, deixando-as sensíveis a manipulações que podem comprometer resultados e prejudicar 

pessoas. A revista americana Business Week investigou e publicou uma matéria demonstrando 

a facilidade de vender livros construindo um best-seller de forma questionável, denunciando a 

tática de Hammer e Champy. O marco inicial da reengenharia foi uma divulgação enganosa 

(STERN, 199521).   

 

                                                 
20

 Disponível em: <http://www.historiadaadministracao.com.br/jl/index.php?option=com_content&view= 

article& id=49:james-champy&catid=10:gurus&Itemid=10>. Acesso em 10/09/2010.  
21

 Willy Stern, em seu artigo “Did dirty tricks create a best seller?, relata que a CSC Indes, empresa de 

consultoria dos autores de Reengineering the Corporation, Michael Hammer e James Champy, adquiriu por 

volta de 25 mil exemplares da obra, o suficiente para inclusão na lista dos livros mais vendidos nos principais 

veículos de comunicação. Somente nos EUA, o livro vendeu mais de dois milhões de cópias. Não utilizaram 

publicidade e nem assessoria de imprensa para tal ação. Usaram um investimento inferior ao adquirir o próprio 

livro. Os veículos de comunicação, ao utilizar a fonte de informação de vendas nas livrarias e editoras, 

publicaram a verdade. A mentira estava no rápido sucesso inicial da obra, não foi validada cientificamente. 

Foi um sucesso fabricado e propagado nos EUA, no Brasil e em boa parte do mundo. Os leitores foram 

enganados porque acreditaram no falso sucesso promovido por uma manobra comercial. Disponível  

em: <http://www.businessweek.com/archives/1995/b343648.arc.htm?campaign_id=search>.  Acesso em: 

05/04/2010.  
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Há pontos surpreendentes no relato da Business Week. Primeiro: a ganância 

comercial e competitiva faz os consultores desprezarem a ética de forma irresponsável sem 

considerar os malefícios a causar (e causaram) no mundo. Segundo: a facilidade de manipular 

a informação e enganar os veículos de comunicação para a construção e divulgação de um 

best-seller. Terceiro: para ter visibilidade na mídia nem sempre é necessário alto investimento. 

Quarto: nem toda publicação na mídia é verdadeira. Quinto: pode não haver punição para 

oportunistas causadores de inúmeras demissões no mundo corporativo. Se desdobrarmos as 

consequências, encontraremos aspectos como as ocorrências de saúde, qualidade de vida dos 

demitidos e clima desmotivador entre os que permaneceram nas empresas.  

Provavelmente os fatos seriam diferentes se a reengenharia tivesse base em estudo 

científico. A pressa em lançar a teoria para apropriação da ideia, com os lucros e dividendos 

do ineditismo, foi maior comparada à ponderação necessária. O campo científico, embora 

atraente, é complexo. Conhecimento científico demanda tempo e investimento, sem foco 

comercial de autores. Para Bourdieu (1983, p.122), o campo científico é um lugar de lutas, 

área de acirrada concorrência na disputa pelo “monopólio da autoridade científica” que mescla a 

capacidade técnica com poder social. O pesquisador precisa se empenhar para a visibilidade 

do resultado de seu trabalho através da estratégia de qualidade. A boa pesquisa atrai interesse de 

instituições, patrocinadores e publicações. Ser reconhecido no próprio meio, com avaliadores 

simultaneamente concorrentes e interessados, torna maior o desafio do pesquisador.  

A pouca relação entre o campo científico e o ambiente corporativo, com modelos de 

administração raramente fundamentados e articulados estrategicamente, pode estimular a 

comercialização da educação por meio da comunicação por desestabilizar os recursos 

humanos. Parte dos consultores gurus estimula o curto ciclo de consumo das teorias 

administrativas, ao apresentar novidades, surgem oportunidades de lucros.  

O mercado corporativo aceita facilmente teorias tidas como sucesso em países 

desenvolvidos, também precisaria investir em treinamento para adotá-las. Empregados ou 

não, o sujeito, para demonstrar-se atualizado, procura cursos. Instituições de ensino, 

detentoras do produto conhecimento, mantêm-se atentas a tendências para oferecer soluções 

ao mercado. Do contrário, os cursos não terão procura, inviabilizando o negócio.  

Abordamos o campo acadêmico em denominações paralelas – o lato sensu (educação 

continuada, especialização ou MBA) e o stricto sensu (mestrado e doutorado) – o primeiro 

segue para o campo corporativo e o segundo para o científico, conforme definições legais no 
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item 2.3 “Mercadorização da Educação Continuada”. Existem acadêmicos atuantes em ambos 

os campos. Tal elo pode indicar caminhos de relacionamento ético entre os campos científico 

e corporativo.  

Ianni (2000) proporciona uma reflexão sobre a transformação pessoal e profissional 

de um pesquisador. Traça um ambiente de abdicação de outras atividades da vida, dedicação, 

comprometimento com o saber e as variáveis do processo. O autor acredita que o pesquisador 

deve aprimorar ou desenvolver atitudes de resiliência. Afirma que o desenvolvimento da 

categoria e do saber é uma viagem, uma reflexão aprofundada sobre pesquisa acadêmica. 

Processo relevante para o progresso de um país no cenário mundial. Investimento em pesquisa 

é investimento em crescimento. "Não há ensino sem pesquisa nem pesquisa sem ensino" 

(FREIRE, 1996, p. 32). A possibilidade de o pesquisador produzir conhecimento e contribuir 

para causas de interesse da sociedade vai além de realizar um registro histórico, há a 

realização pessoal e, principalmente, a responsabilidade social. 

3.1.2 Humanização do campo da comunicação e o campo corporativo 

O campo científico de forma geral desenvolveu-se vertiginosamente ao longo do 

século XX. No Brasil, segundo Motoyama et al (2004, p.392), durante o governo Collor 

(1990-1992) a situação ficou crítica. A maior parte da produção das ciências humanas e artes 

era composta por temas nacionais e publicada em português, um impedimento para os 

periódicos internacionais, principalmente europeus e norte-americanos. “O número de 

cientistas por milhão de habitantes, no Brasil, é dez vezes inferior ao dos países 

industrializados [...] cada um dos nossos cientistas gasta cerca de quatro vezes menos do que 

um seu colega norte-americano” (KRIEGER; GALEMBECK apud MOTOYAMA et al, 

2004, p.392). 

Os países tidos como desenvolvidos entendiam o investimento no campo científico 

como prioridade na competição econômica. No Brasil, de cultura enraizada no colonialismo, o 

esclarecimento demorou a chegar, por isso a indústria nacional estava defasada para competir 

no mundo globalizado. A Nova República trouxe para o campo científico mais benefícios que 

malefícios, pois atualmente as trocas do campo são globalizadas, tanto que o conhecimento 

empírico é frequentemente ultrapassado por uma nova descoberta da ciência. No final do 

século XX não era possível ter visão ampla e necessária dos sistemas administrativos e suas 

consequências. Somente no século XXI puderam ser ponderadas. 
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Outro problema se voltava, e ainda se volta, contra o campo científico: a linguagem 

excessivamente trabalhada, rebuscada ao extremo, com recursos estilísticos ou envolvendo 

figuras de linguagem, criou o estereótipo de inteligência, podendo ser uma camuflagem de 

incompetência ou estratégia, como com o personagem “Odorico Paraguaçu”22, político 

corrupto, de linguagem própria e rebuscada, discursava para uma população semialfabetizada 

que nada compreendia, mas aplaudia.  

Ou o cientista tem claro o trajeto que percorreu para chegar à sua descoberta, 

para saltar ao conceito, nível mais elaborado de abstração e de generalização, 

tendo confrontado o tempo todo do percurso seus conhecimentos com a 

totalidade do mundo em que está inserido – e, por isso, é capaz de expor com 

clareza suas descobertas –, ou ele esconde sua incompetência atrás de um 

vocabulário específico atrás de jargões, fazendo-se passar por “sábio”. 

(BACCEGA, 1998a, p. 97) 

A ausência de humanização em sistemas administrativos como a reengenharia, por 

exemplo, remete à origem do campo da comunicação, que de acordo com Baccega (1998a),  

foi se formatando dentro do campo das ciências humanas. Por isso, o olhar da comunicação 

sobre tais sistemas pode identificar aspectos humanistas não perceptíveis a outras áreas. No 

início, o homem não era o foco do objeto de estudo, como na reengenharia. O surgimento das 

ciências humanas contribuiu para que o homem passasse a ser o sujeito e o objeto. Nesta 

transformação, a linguagem se torna mais relevante, principalmente no campo específico da 

comunicação, por contribuir na construção de ideologias. 

Para a autora, a ciência da comunicação foi se tornando tecnicista, multiplicando-se 

em disciplinas em volta do objeto, sem foco. Ao invés de estudar o processo da comunicação 

se estudava seus aspectos sociológicos e psicológicos. O campo científico se construiu com 

sujeitos e pesquisadores nas lutas de dominação dos paradigmas, sem a presença da essência 

da comunicação, a informação. A condição pós-moderna não intencionava a verdade ou a 

credibilidade, e sim a boa performance, para ampliar o poder junto às agências financiadoras 

e publicações pertinentes. O capitalismo tardio em meio à formação das megacorporações, a 

globalização proporcionando o fluxo de capital e o consumo de massa, contribuíram na 

percepção do indivíduo sobre si mesmo. Para boa performance, seria necessário investimento.  

A reengenharia teve seus aspectos positivos, o repensar é producente. Concentramo-

nos especificamente no aspecto negativo de demissão em massa e suas consequências nos 

profissionais não contemplados no repensar como deveriam. Os efeitos da reengenharia na 
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década de 1990, com os questionamentos nas corporações e achatamento das hierarquias, 

provocaram inúmeras demissões favorecidas pelo neoliberalismo para aliviar as contas 

governamentais. 

Na busca por menores custos, muitas companhias utilizam a reengenharia 

para justificar uma redução da sua força de trabalho. Isto acaba levando a 

erros na aplicação da reengenharia. Em 1993, um grande número de 

companhias utilizaram a reengenharia para reduzir a sua força de trabalho, 

resultando em mais de 600.000 demissões somente nos Estados Unidos. No 

primeiro semestre de 1994 as companhias que aplicavam reengenharia 

estavam demitindo uma média de 3.100 pessoas por dia. (RODRIGUEZ; 

FERRANTE, 2000, p.186) 

Profissionais, demitidos ou não, acreditavam que alta performance era estabilidade, 

trabalhar por longo período em uma mesma empresa, e viram suas crenças ruírem. Marlene 

Theodoro (2003, p.177) lembra a contribuição da legislação trabalhista quando colocou fim 

ao regime de estabilidade de emprego, lançando o vínculo empregatício baseado nas regras do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Em entrevista para Theodoro, Max 

Gehringer afirma que a responsabilidade pela carreira passa a ser do profissional, ao se 

conscientizar da competitividade existente, assim como das exigências de novas habilidades e 

adaptações às transformações constantes. Foi preciso rever a formação curricular. A autora 

aborda elementos comprobatórios do momento de mudanças empregatícias no pré-

reengenharia, constituindo condições vulneráveis para implantação de qualquer sistema 

administrativo. Profissionais precisaram se reinventar. Procuraram cursos de educação 

continuada para atualização e recolocação no mercado. Os cursos multiplicaram-se e 

estabeleceram a competitividade no segmento, estimulando sua comercialização por meio da 

comunicação. O argumento de venda é o futuro promissor, um sonho, e não o saber.  

Se o pensar e o repensar estivessem contemplados na reengenharia, existiriam 

possibilidades de minimizar danos, as terceirizações, por exemplo. A mão de obra dispensada 

se organizaria, mas seria preciso planejamento, requalificação e aprendizado sobre 

empreendedorismo. Carvalho (2001, p.9) aborda a questão da precariedade das terceirizações 

no final do século XX, considerando a falta de preparo com os antes empregados, não se 

preocupavam. Se o pensamento do período era o de permanecer em uma boa empresa até a 

aposentadoria, não havia razões para mudança de comportamento. O autor lembra a ausência 

do olhar transdisciplinar, envolvendo a sociologia para o enfrentamento da turbulência. Confirma 

a carência de investigação aprofundada da reengenharia. Para Ianni (2000) o estudo detalhado  
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não invalida o generalizado. Ambos envolvem necessidades, objetivos e características 

diferentes e complementares. A somatória de conhecimentos produz insumos para o saber.  

Mas ao se constituir como campo, as Ciências Sociais criam uma tradição 

que muitas vezes atua como um elemento inibidor para a compreensão do 

novo. Isso em função dos vínculos pessoais entre pesquisadores e suas 

posições no campo científico. Acontece que a história das Ciências Sociais 

não se reduz à história do campo, ela é atravessada pela realidade, pois suas 

fronteiras são porosas. (BASTOS, 2006, p. 325) 

Enquanto o campo das ciências sociais encontra certa dificuldade com o novo, o 

campo corporativo o aceita facilmente pelo vínculo com a realidade. A realidade da 

tecnologia agregou benefícios no campo científico, como aborda Bastos. Inicialmente, foi 

percebida apenas como facilitadora no processo de pesquisa e intercâmbio. A resistência ao 

novo, o conservadorismo, possui um aspecto pertinente, entendermos melhor o presente no 

futuro. O tempo mais lento no campo acadêmico minimiza riscos. Pesquisas bem realizadas 

são investigadas e analisadas em profundidade, a assertividade é maior.  

Paralelamente, os conflitos e as ocorrências do final do século XX impactaram vários 

segmentos, inclusive o acadêmico, quando profissionais oriundos das corporações, ao 

repensarem suas atividades remuneradas, passaram a ministrar aulas em instituições de 

ensino, ingressando no mundo acadêmico e ampliando as pesquisas no País.  

Ao pensarem em aproximação entre os campos corporativo e científico, refletirem 

sobre o que os mantêm distantes, permite identificar conexões de interesse comum, para 

planejar a aproximação, respeitando os interesses, convergentes e divergentes, sem violação 

de limites éticos. A questão sobre a qualidade do saber e necessidades corporativas poderiam 

ser revistas em benefício da educação e do interesse comum a ambos. 

Bourdieu (1983) destaca o interesse científico e o de autoridade (competência); 

demonstra o foco no processo com conteúdo. Um distanciamento entre os campos corporativo 

e acadêmico é prejudicial para ambos por serem complementares. A não constituição deste 

elo é um processo rompido ou inacabado, como ocorreu com a reengenharia, estimulando o 

distanciamento entre o lato sensu e o stricto sensu. As demissões culminaram no interesse de 

atualização. Profissionais, empregados ou não, sentindo a instabilidade do novo sistema, 

investiram mais em educação, e a procura dos cursos lato sensu foi grande. As instituições de 

ensino perceberam a demanda e a oportunidade de crescimento de mercado e, por isso, 

ampliaram vagas e novos cursos, além das novas instituições que surgiram no segmento.  

 



 

 

57 

O campo científico estuda profundamente os históricos, compreendendo etapas, 

gerando reflexões e produzindo novos conhecimentos importantes também para o mundo 

corporativo. Já a reengenharia desprezou o histórico das empresas nas quais foi implantada. 

Segundo as palavras de seus próprios autores: 

Para reinventar as suas empresas, os gerentes precisam se desfazer de suas 

antigas noções sobre como as empresas devem ser organizadas e geridas. 

Eles precisam abandonar os princípios e procedimentos organizacionais e 

operacionais agora usados e criar outros inteiramente novos. (HAMMER; 

CHAMPY, 1994, Introdução) 

O parágrafo citado denunciava problema no sistema. Não se deleta o histórico da 

memória humana por interesse corporativo. Um indivíduo utiliza sua experiência, sua história, 

a visão de mundo, como parte de sua sabedoria. Se por um lado, os profissionais do universo 

corporativo recebessem educação considerada de boa qualidade por bons educadores, 

dificilmente aceitariam com facilidade novas teorias de moda, saberiam refletir. Por outro 

lado, as organizações reduziriam gastos por erros de planejamento, se estivessem alinhadas 

com o campo acadêmico. Contratar profissionais com boa formação acadêmica, ou financiar 

cursos para funcionários, não significa parceria com o campo científico, pois não há 

preocupação com campo da educação e sim com os bons resultados da empresa. 

Lopes (2006, p.2823) cita o autor Fausto Neto (2002) quando afirma que “a pesquisa 

de pós-graduação no país é fundamentalmente acadêmica e pública, o que possivelmente se 

deve ao fato das universidades públicas vincularem com mais afinco e continuidade a 

pesquisa ao processo de capacitação de seus professores”. Se o elo entre meio acadêmico e 

mercado é difícil na universidade privada, na pública a tarefa é ainda mais árdua.  

Estudantes estão perdendo o interesse em ingressar na Universidade de São Paulo 

(USP). Um, a cada quatro alunos aprovados no vestibular, desiste de estudar na mais 

respeitada universidade do País (FOLHA.UOL, 201124). Mesmo tendo a instituição atribuído 

a evasão à multiplicação de vagas em outras universidades, há de se levar em conta não 

apenas a proporção do crescimento populacional, mas o desejo dos alunos interessados no 

passaporte para um bom emprego, mais do que no saber, ideologia do sucesso. A falta de 

estrutura, atualização tecnológica contribuem para tal cenário.  
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O jornalista Marcelo Tas (ex-aluno da USP), em seu blog25, destaca os vários vídeos 

disponíveis no Youtube comprovando a triste decadência da USP. É um desprestígio para seu 

talentoso corpo docente. O Estado continua a desprestigiar o campo acadêmico. Se isso ocorre 

na USP é sinal de que o estímulo governamental para o campo científico no País tem sérios 

problemas.  

As corporações poderiam ter benefícios fiscais ao investir diretamente em 

instituições de ensino, considerando o distanciamento cabível, do investimento estabelecido 

em contrato, de influências de conflito de interesses nos pesquisadores e/ou professores. As 

empresas, para manter a competitividade nacional e internacional precisam de projetos 

científicos bem estruturados (investimento). 

Como dissemos, se as empresas estavam vulneráveis a novas teorias e ansiosas por 

desenvolvimento, no final dos anos 1980 e início dos anos 1990, nota-se que sistemas 

administrativos importados, como a reengenharia, desconheciam características locais. Era 

um ambiente propício no Brasil para uma “solução” de curto prazo, somado ao 

desconhecimento da pesquisa científica de longo prazo. Eventuais problemas futuros não 

foram investigados. Um diálogo entre o mundo acadêmico e o corporativo poderia ter 

impedido ou reduzido os malefícios do processo desenvolvendo sistemas mais eficientes, 

tornando-os mais completos. 

Pode se concluir que uma das falhas estratégicas da reengenharia foi a ausência do 

conhecimento científico. Fato esse facilitado por fatores sociopolíticos, no qual, em virtude da 

mídia e da ampla divulgação, o novo sistema foi consumido por impulso na ânsia da 

modernização e da lucratividade. 

Infelizmente, os chamados gurus corporativos, por não terem compromisso com a 

investigação científica, são mais rápidos e ágeis que os pesquisadores. Embora bem 

capacitados e comprometidos com a contribuição ao planeta, os cientistas não acompanham a 

velocidade do mercado. O espaço (e mercado) permanece aberto para o consumo de gurus e 

seus livros, palestras e cursos causando (ou não) danos às corporações e aos sujeitos a elas 

relacionados. 

A comunicação pode colaborar na visibilidade do meio acadêmico, divulgando 

didaticamente seus feitos, desde que a credibilidade não seja violada. Entidades de respeito 
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poderiam mediar o diálogo entre academia e mercado. É um caminho complexo a trilhar. Mas 

é uma experiência importante a vivenciar, pois problemas não devem ser imaginados e sim 

administrados quando reais, em favor da sustentabilidade e da sanidade humana. 

3.2 COMUNICAÇÃO, CONSUMO, EDUCAÇÃO, SUCESSO E FELICIDADE 

3.2.1 Consumo 

Ao considerarmos as necessidades básicas do homem, segundo Bauman (2008), o 

consumo existe desde o início de vida no planeta. No ato de respirar consumimos ar, por 

exemplo. As formas de consumo foram se transformando com a sociedade e a mercadorização 

de produtos e serviços. O foco deste estudo é referente às transformações recentes do final do 

século XX, fortalecidas por fragilidades dos sujeitos, ocultas na cultura do consumo. 

Consumo e cultura do consumo possuem conceitos distintos, como afirma Slater 

(2002). Enquanto o consumo faz parte do processo cultural, a cultura do consumo domina a 

reprodução cultural na modernidade, embora não com exclusividade é mais perceptível em 

organizações do ocidente. Para o autor, evidencia-se o elo entre cultura do consumo e 

comunicação através das mediações das relações sociais. A representatividade dessa cultura é 

a modernidade, a tradição perde espaço para o novo e para a abundância, um cenário 

favorecido por organizações e pelas descobertas da ciência, no qual o consumidor passa a ser 

estimulado ao consumismo, por desejar a novidade como uma necessidade.  

“Ainda em situações plenamente modernas, o consumo não é algo „privado, 

atomizado e passivo‟, sustenta Appadurai, mas sim „eminentemente social, correlativo e 

ativo‟, subordinado a um certo controle político das elites” (apud GARCÍA CANCLINI, 

2008, p.66). As classes populares querem pertencer à elite, que tenta limitar o acesso pelo 

controle e manutenção do status. O desejo de pertencer à elite impulsiona o sistema. Estamos 

em um grupo, mas queremos estar em outro superior, e assim sucessivamente. Ao atingir a 

meta, o próprio desejo se renova e o novo ambiente apresenta novas vontades de consumo, 

aproximando da fronteira do consumismo. O consumismo é insaciável porque os desejos são 

insaciáveis. Os ambientes são repletos de tentações fantasiadas de realizações. É mais simples 

demonstrar realizações nos bens tangíveis (os troféus), que nos intangíveis. No entanto, quem 

faz os mercados mediadores é o ser humano, indicando visão limitada, ou pouco contemplada  
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sobre a cultura do consumo, impondo a si um sistema não planejado e permitindo o 

desdobramento da história seduzido por desejos próprios e de sua comunidade. 

O acordo social mencionado por Slater não foi planejado ou organizado para ser 

como é. No decorrer das experiências vividas, a história foi desenhando o acordo. 

Descobertas (campo científico) geram produtos (indústria de produção), estimulando 

empregos (trabalhadores e também consumidores). A publicidade é utilizada para vender os 

produtos, principalmente nos veículos de comunicação de massa. Porém, para adquirir os 

bens, os consumidores precisam de recursos normalmente obtidos pelo trabalho. Para 

continuidade do campo científico é preciso produção de conhecimento e descobertas, além de 

investimento. Com a falência do Estado, o investimento precisa ter outra origem. As 

corporações podem investir e precisam de pesquisas, desde que a ética e os interesses de 

ambos (acadêmico e corporativo) sejam respeitados. Nota-se que há um ciclo na cultura do 

consumo constituído naturalmente. As carências da humanidade fortaleceram o sistema 

capitalista ao longo da história, determinando os bens de consumo oferecidos aos consumidores. 

Para García Canclini (2008, p.60), consumo é um “Conjunto de processos 

socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos dos produtos”. Entendendo-se 

produtos também como serviços. O conceito complementa o esclarecimento sobre a cultura do 

consumo apresentada por Slater (2002), destacando a apropriação e o uso dos produtos nos 

processos socioculturais. As diferentes razões do consumo situam-se entre necessidades reais e 

imaginárias. Tal confirmação se dá no porque é preciso adquirir determinado produto. 

Na perspectiva desta definição, o consumo é compreendido, sobretudo pela 

sua racionalidade econômica. Estudos de diversas correntes consideram o 

consumo como um momento do ciclo de produção e reprodução social: é o 

lugar onde se completa o processo iniciado com a geração de produtos, em 

que se realiza a expansão do capital e se produz a força de trabalho. 

(GARCÍA CANCLINI, 2008, p.61) 

García Canclini retrata o ciclo da cultura de consumo destacando a „racionalidade 

econômica‟, sugerindo certa frieza ou ausência de emoção ao vincularmos conceito com 

negócio. O pragmatismo ou interesse individual é a lucratividade, racionalidade prática. O 

consumo compõe o processo sociocultural e, por consequência, o socioeconômico relacionado 

à necessidade humana.  
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3.2.2 Consumismo 

Paralelamente, no estímulo do consumo para o consumismo através da comunicação, 

é comum notar desrespeito e utilização das fragilidades da humanidade. Pessoas diferem entre 

si, ou seja, o importante para uma, pode não ser para outra. A necessidade básica de um 

sujeito, como um carro para se locomover profissionalmente, pode ser desejo de consumo 

para quem utiliza transporte público. Ou, usando o mesmo exemplo, há quem precise de um 

carro apenas com funções básicas, como há quem queira um veículo potente, com diversos 

opcionais de luxo para conforto e segurança. Nesta fronteira está a diferença entre consumo e 

consumismo, entre necessidade e desejo, precisar e querer. Querer e não poder, pode frustrar. 

O consumismo está popularmente associado a excesso e desperdício, fruto do desejo ou sonho 

e não da necessidade. “O consumismo foi assumido como única mostra do processo de 

consumo”, explica Baccega (2009, p.1). 

Referente à origem do consumismo, Bauman (2008) diz ter havido uma “revolução 

consumista” retratando a passagem do consumo para consumismo. Citando Colin Campbell, 

afirma a importância dessa transformação, pois a maior parte das pessoas começa a vincular 

sua própria existência ao consumismo. A economia passou a ser sustentada por ambições, 

desejos, ansiedades e vontades de aventuras. Tal revolução ocorre quando o consumo se torna 

indispensável para produção. 

„Consumismo‟ é um tipo de arranjo social resultante da reciclagem de 

vontades, desejos e anseios humanos rotineiros, permanentes e, por assim 

dizer, “neutros quanto ao regime”, transformando-os na principal força 

propulsora e operativa da sociedade, uma força que coordena a reprodução 

sistêmica, a integração e a estratificação sociais, além da formação de 

indivíduos humanos, desempenhando ao mesmo tempo um papel importante 

nos processos de auto-identificação individual e de grupo, assim como na 

seleção e execução de políticas de vida individuais. (BAUMAN, 2008, p. 41) 

O consumismo se diferencia porque consumo é uma característica do indivíduo e 

“consumismo é um atributo da sociedade”, explica Bauman (2008, p.41), confirmando a 

racionalidade econômica abordada por García Canclini (2008). A capacidade grupal de 

desejar, sonhar e ambicionar impulsiona a sociedade de consumidores e a indústria de 

produção.  

No Iluminismo, sociedade de produtores e do consumo puro, a qual Slater (2002, 

p.10) define o indivíduo como consciente de seus atos, plenamente centrado, se buscava 

segurança e conforto em longo prazo, fase dos bens duráveis.  
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Ao adquirir um objeto, acreditava-se em sua utilização por toda vida com a 

possibilidade de deixá-lo como herança. No entanto, com bens duráveis, o ciclo do consumo 

era grande, vendia-se pouco. Com bens descartáveis, as aquisições são constantes. O 

desenvolvimento científico promove descobertas, novos produtos e serviços no mercado, e 

constantemente surgem novas versões (mais modernas) de concorrentes ou não.  

A publicidade é outro estimulante do imaginário, seduz o consumidor nos veículos 

de comunicação de massa (ou segmentados), de forma criativa e atraente. A racionalidade 

econômica contribuiu para a transformação da cultura de consumo em cultura do 

consumismo, utilizando a comunicação de forma estratégica. 

3.2.3 Diferentes na igualdade e iguais nas diferenças 

O final do século XX moldou a nova identidade pessoal na qual a materialidade 

transmite a nova cultura do consumo, estimulando a diferenciarmo-nos uns dos outros através 

de trajes, aparelhos eletrônicos e vários outros bens. A intensificação e diversificação do 

marketing tornam os consumidores reféns. O consumidor sente-se soberano à razão crítica 

porque é incentivado a não raciocinar, principalmente sobre a cultura do consumo. Binkley (in 

FREIRE FILHO, 2010), ao referir-se aos estudos sobre psicologia positiva de Lyubormirsky 

(2007), comenta a crítica ao ato de pensar, tido como prejudicial na busca pela felicidade. O 

pensar confunde os sujeitos e os desmotiva. Na citação a seguir, entende-se que os sujeitos 

devem dominar suas mentes contra problemas e atrair pensamentos bons como o consumo. 

Você pensa, diz ou até grita para si mesmo: „Pare!‟ ou „Não!‟ quando você 

se encontra pensando demais... Use seus poderes intelectuais para pensar 

sobre outra coisa – como sua lista de compras ou o que você vai dizer 

quando você telefonar para o encanador ou os passos que você precisa dar 

para planejar suas próximas férias. (LYUBORMIRSKY apud BINKLEY in 

FREIRE FILHO, 2010, p.99) 

Na fase do tempo escasso, prefere o mundo rápido, prático e pronto. É um sujeito 

individualista, imediatista e superficial. Tem foco na aparência, no personagem do desejo que 

camufla ou anula sua essência, perdendo-se na própria identidade, ampliando as fragilidade e 

insegurança. Com as quedas do marxismo, marcada pela dissolução da União Soviética e do 

Muro de Berlim, a cultura do consumo é diretamente relacionada a progresso e liberdade. O 

ambiente de complexas mudanças contribuiu para o desnorteamento dos sujeitos. O 

consumidor era considerado um trabalhador de posses “acumulando com segurança um 
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capital doméstico, que conta com um emprego seguro de longo prazo” (SLATER, 2002, 

p.20). 

Na mesma década, fase de abertura democrática no Brasil, a publicidade exposta na 

mídia transformava o consumo em consumismo com produtos tentadores. Os sujeitos 

entendiam consumo como necessário e de direito, deslumbraram-se com a abertura, a 

liberdade e o progresso. Permitiram a aproximação do mundo pronto e prático quando os 

botões dos controles remotos proporcionavam maior conforto – vidro elétrico nos carros e 

forno de micro-ondas eram facilitadores atraentes. Não adquirir bens significava ser 

ultrapassado.  

O final do século XX formou uma sociedade de aparências, na qual a materialidade 

demonstrava a modernidade. O ter transmitia a ideia do ser, como é no presente e 

provavelmente perdurará por muito tempo. A produção só existia em detrimento do consumo. 

Atender e estimular o interesse do consumidor fazia crescer a indústria. Assim como, o 

consumidor, para adquirir seus bens precisava de trabalho remunerado, para ter poder de 

escolha sobre a realização de seus desejos, pois considerava seu emprego seguro e podia 

planejar-se em longo prazo. 

3.2.4 Corporação na confusão 

A década de 1990, no contexto de evolução tecnológica, foi um período de acelerada 

transformação. A transparência da comunicação em tempo real trouxe sucessivos escândalos 

políticos e corporativos. Interferência significativa no sentimento de pertencimento. O que era 

símbolo de reputação se transformou em sinônimo de corrupção. O sujeito, confuso com seu 

lugar no mundo, ampliou suas dúvidas. 

A perda da identidade (HALL, 2006) evidenciou-se em meio a tantos 

questionamentos. A ausência de respostas do Estado constituiu respostas através nos meios 

que se relacionavam com os cidadãos como o consumo de bens e a mídia, um estimulava o 

outro pela publicidade. Os governos pouco cuidavam das populações, o foco era na própria 

política de permanência no poder (eleições) considerando a redemocratização.  

Em contraponto, as organizações, com a crescente concorrência, tentavam produzir 

mais com menos investimento, como pregavam a reengenharia e as políticas de qualidade 

total. As corporações, atentas aos certificados de qualidade e preocupadas com a ampliação do 
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poder de denúncias da comunicação, passaram a investir em imagem institucional. O 

consumidor começa a ter opções na escolha de produtos e conquista direitos como o Código 

de Defesa do Consumidor (CDC) (Lei 8.078 de 1990).  

A imagem corporativa precisava ser valorizada diante da sociedade. As maiores 

empresas iniciam atividades de responsabilidade social, mesmo ainda confundindo o conceito 

com assistencialismo. As organizações entenderam que os profissionais adequados investiam 

em conhecimento e que poderiam contribuir com outras experiências. Os colaboradores, com 

mais tempo de casa, antes prestigiados e homenageados, eram percebidos como acomodados 

ou pouco motivados a inovações e mudanças. Foram os mais afetados com o desemprego.  

O foco era mão de obra qualificada do chão de fábrica (com o desenvolvimento 

tecnológico, deveriam operar computadores, excluindo funcionários de baixa escolaridade), 

até altos executivos. O Brasil era voltado para dentro de si e começava obrigatoriamente a 

engatinhar na globalização. As ocorrências contribuíram para o crescimento da crise de 

identidade. O seguro deixa de existir. O estudo, por exemplo, desejo para uma geração, se 

transforma em necessidade para outra. 

As lutas de gerações a respeito do necessário e do desejável mostram outro 

modo de estabelecer as identidades e construir a nossa diferença. Vamos 

afastando-nos da época em que as identidades se definam por essências  

a-históricas: atualmente configuram-se no consumo, dependem daquilo que 

se possui, ou daquilo que se pode chegar a possuir. (GARCÍA CANCLINI, 

2008, p.30) 

Possuir certificados recentes de instituições respeitadas demonstra de forma tangível 

o perfil de um candidato. O certificado e o diploma formam a materialidade do conhecimento, 

e precisam constituir bom histórico. Candidatos, na ambição por boas vagas, começaram a 

investir na disputa. A mídia, principalmente o cinema, a televisão e, posteriormente, a 

Internet, semeiam desejos. As sociedades transformam-se em função das aparências. Produtos 

associados ao sujeito começam a representar sua imagem, ou pelo menos a imagem do desejo 

distante da realidade. Imagem é uma percepção.  

O “ser” foi se misturando com o “ter” para “parecer ser”. A aceleração da 

globalização foi apontada como uma das responsáveis pelas transformações. A alta 

velocidade competitiva não abriu espaço para boas reflexões. As condições socioeconômicas 

dos países, não apresentando riscos significativos, não eram relevantes. Fechar fábricas em 

um local e abrir em outro com mais vantagens era comum. 
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A globalização supõe uma interação funcional de atividades econômicas e 

culturais dispersas, bens e serviços gerados por um sistema com muitos 

centros, no qual é mais importante a velocidade com que se percorre o 

mundo do que as posições geográficas a partir das quais se está agindo. 

(GARCÍA CANCLINI, 2008, p.32) 

A velocidade da globalização não permitiu ponderações sobre humanização. O 

sujeito do mundo pronto esqueceu-se da própria espécie. O foco foi em resultados 

corporativos. Demitiam-se pessoas com discursos de consolo sobre oportunidades de vagas no 

futuro, em virtude do crescimento previsto, e de terceirizações. A rapidez das mudanças 

interveio no norteamento dos profissionais. Com o certo se tornando incerto, foi preciso 

identificar o melhor o novo caminho a seguir. 

Foi atribuída à globalização a responsabilidade de várias ocorrências. De fato ela 

originou problemas de adaptação, por envolver despreparo em mudanças tão rápidas. Porém 

as áreas de recursos humanos, estagnadas por longo período, não possuíam representatividade 

interna para participações nas tomadas de decisões. 

Uma visão integral, porém, deve dirigir o olhar em direção aos grupos em 

que se multiplicam as carências. A maneira neoliberal de fazer a 

globalização consiste em reduzir empregos para reduzir custos, com a 

competição entre empresas transnacionais cuja direção está em local 

desconhecido, de modo que os interesses sindicais e nacionais quase não 

podem ser exercidos. A conseqüência de tudo isto é que mais de 40% da 

população latino-americana se encontra privada de trabalho estável e de 

condições mínimas de segurança. (GARCÍA CANCLINI, 2008, p.23) 

O cenário do final do século passado, no qual as grandes empresas e suas 

megafusões, atentas aos mercados, identificaram oportunidades de exploração nas carências 

da América Latina, exigiam um profissional globalizado. Este precisava demonstrar qualidade 

não somente na experiência ou materialidade, mas também na formação acadêmica. Quase 

todos os países latino-americanos passaram por uma ditadura militar que restringiu inovações 

por longo período. Por isso as empresas eram vulneráveis a modernizações. Simultaneamente, 

havia a necessidade de atualização para melhor competitividade dentro e fora do país. O 

tempo não permitia investimentos e reflexões profundas. A meta era resultado imediato. Para 

crescer, cortavam-se despesas. O trabalho, relacionado à estabilidade e segurança, 

praticamente deixou de existir. 

Na época, percebia-se trabalho apenas como emprego estável, com carteira assinada, 

vínculos empregatícios, benefícios, e outros atributos. As teorias da globalização, assim como 

a reengenharia, pareciam bem construídas, mas não abordavam as questões psicossociológicas 
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de seu principal elemento, o ser humano. O ato mais humanitário das corporações foi oferecer 

um pacote demissional, podendo envolver prorrogação do plano de saúde, curso de 

requalificação e até a consultoria em uma empresa de recolocação profissional, comum para 

executivos. 

Com as concorrências empresariais, a sociedade foi seduzida pelas inovações 

propagadas na mídia. Contribuindo para baixa autoestima dos sem trabalho, pois o acesso a 

novidades sem remuneração para aquisições do desejo era frustrante. “Homens vivem juntos e 

vêem tudo do ponto de vista dos negócios e da publicidade” (GARCÍA CANCLINI, 2008, 

p.34). Precisam visibilidade em seus negócios. A evolução do segmento de comunicação, 

especialmente da TV aberta, foi um resgate da cidadania, do ponto de vista do receptor, 

carente de apoio governamental. 

Segundo o autor, o principal agente transformador foi a tecnologia da indústria da 

comunicação. “Desiludidos com as burocracias estatais, partidárias e sindicais, o público 

recorre à rádio e à televisão para conseguir o que as instituições cidadãs não proporcionam: 

serviços, justiça, reparações ou simples atenção” (GARCÍA CANCLINI, 2008, p.39). Os 

meios de comunicação de massa forneciam informações negligenciadas pelo poder público e 

ganharam credibilidade. Os espectadores sentiam-se prestigiados com as denúncias de 

problemas e a programação explorava e espetacularizava os dramas como justiceiros, como 

ainda ocorre, principalmente na televisão aberta. Confia-se mais na mídia – paga pelos 

produtores de bens de consumo – do que no poder público, sustentado pela própria população. 

Como se explica que famílias que não têm o que comer e vestir durante o 

ano, quando chega o Natal dissipem o pouco a mais que ganharam em festas 

e presentes? Será que os adeptos da comunicação de massa não se dão conta 

de que os noticiários mentem e as telenovelas distorcem a vida real? 

(GARCÍA CANCLINI, 2008, p.59) 

O consumo natalino mencionado pelo autor revela o sacrifício para a realização de 

desejos estimulados pela mídia. Como negar o brinquedo do momento tão propagado a uma 

criança? Aprendemos a projetar nos brinquedos ou produtos a realização pessoal. A maioria 

dos brinquedos de Natal é desprezada após semanas. Uma vez saciado o desejo, o interesse 

desaparece e o objeto de desejo oferecido na mídia se renova. Crescemos como somos 

educados. Quando adultos desejamos aparelhos eletrônicos, carros, certificados, cargos, casas, 

lazer, roupas que traduzam o perfil de interesse. 
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Ao se organizar para prover alimentação, habitação, transporte e diversão 

aos membros de uma sociedade, o sistema econômico „pensa‟ como 

reproduzir a força de trabalho e aumentar a lucratividade dos produtos. 

Podemos não estar de acordo com a estratégia, com a seleção de quem 

consumirá mais ou menos, mas inegável que as ofertas de bens e a indução 

publicitária de sua compra não são atos arbitrários. (GARCÍA CANCLINI, 

2008, p.61) 

Enquanto a produção estimula o consumo, o consumo estimula a empregabilidade. 

Os interesses são específicos. O consumidor deseja produtos de qualidade e de baixo custo, a 

indústria precisa de lucro e colaboradores ambicionam bons salários. Existem variáveis no 

processo, mas o consumidor é refém da situação ao ter as emoções estimuladas pela 

publicidade. Tanto na publicidade como na indústria de produtos de consumo ou serviços, os 

sujeitos são consumidores. Somos ativos e passivos no sistema. Vítimas e vilões convivendo 

na dualidade.  

3.2.5 Empresas de educação 

Em uma instituição de ensino o procedimento é o mesmo. A instituição oferece um 

curso (produto), como principal etapa para obtenção do desejo de consumo de seu público 

(cliente), ambicioso por uma carreira de sucesso. Coincidindo (ou não) com o interesse das 

empresas que priorizam profissionais bem qualificados. Quem define as necessidades de 

formação são as corporações. “A educação, em todos os níveis, precisa ser fortalecida, mas 

não como o espaço da competição e sim como um espaço de formação de valores, da 

colaboração e da ética” (PRETTO, 201126). 

Não é preciso pensar. As instituições de ensino entregam o raciocínio pronto através 

da publicidade, garantindo que podem ampliar as chances de sucesso no futuro. Culminando 

em mais lucro para as corporações. Pretto27 complementa: “Parece que estamos chegando 

perto do fim da universidade enquanto espaço do pensar e do criar conceitos. Viramos, pura e 

simplesmente, o espaço da reprodução do instituído”. 

Participamos do processo e somos vítimas dele quando nos frustramos por uma nova 

aquisição. Ou quando nos tornamos dependentes das aquisições pela representação simbólica. 

No cotidiano, não dedicamos atenção a tal comportamento, estamos demasiadamente 

                                                 
26

  Disponível em: <http://gpcomunicacaocidadania.wordpress.com/2011/05/15/o-fim-da-educacao-por-nelson-

pretto/>. Acesso em: 30/05/2011.   
27

 Idem. 
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inseridos no processo e não percebemos a ideologia da educação continuada. Existem 

sociedades nas quais o consumo é mais ou menos estimulado, mas não ausente. Somos 

estimulados ao desejo de consumo pelas criativas e sedutoras ações publicitárias, e pela 

propaganda crescente até nas redes sociais. Somos presas fáceis, vítimas de nossas 

inseguranças.  

O consumo não é um problema, precisamos dele. Mesmo o consumismo alimenta um 

ciclo representativo, é um sistema de sobrevivência. O que pode ser problema são as ações 

concorrenciais quando ultrapassam limites, é a má utilização da publicidade, com poder de 

transformar o desejo em necessidade. Nos apegamos aos bens como escudos de proteção e 

nos fantasiamos física e mentalmente na sociedade das aparências. 

No consumo se manifesta também uma racionalidade sociopolítica 

interativa. Quando vemos a proliferação de objetos e de marcas, de redes de 

comunicação e de acesso ao consumo da perspectiva dos movimentos de 

consumidores e de suas demandas, percebemos que as regras – móveis – da 

distinção entre grupos, da expansão educacional e das inovações 

tecnológicas e da moda também intervêm nestes processos. (GARCÍA 

CANCLINI, 2008, p.61) 

Na racionalidade sociopolítica, citada pelo autor, o sujeito não quer mostrar-se 

ultrapassado porque é concorrente de outros sujeitos, um produto a se vender. As 

organizações querem ter o melhor produto ou o produto mais adequado para compor seu 

quadro de colaboradores. Um autodidata não é considerado, pois o saber não é comprovado, 

não é tangível. A vantagem está com os candidatos com certificados nos currículos, de 

preferência das instituições consideradas de primeira linha, identificadas no ranking do MEC, 

por tradição transmitida de gerações anteriores e pela mídia espontânea ou paga (publicidade). 

Corporações bem estruturadas exigem os certificados descritos no currículo junto à 

documentação da contratação.  

É comum e universal que nenhum de nós tenha tempo para se atualizar 

completamente, e segundo dados da National Academy of Sciences, dos 

Estados Unidos, o tempo médio de reciclagem indispensável para manter um 

certo nível de atualização profissional será da ordem de 3 a 4 anos, por volta 

do ano 2000. (MOURA, 1995, p.47) 

Na década passada, nos EUA falava-se de atualização (pós-graduação) entre três e 

quatro anos. A aceleração da produção de conhecimento é proporcional e é uma necessidade 

de atualização, logo, um mercado promissor para instituições de ensino. Os competitivos 

profissionalmente não podem parar de estudar e conquistar certificados. É um cenário de  

 



 

 

69 

disputas comum às instituições de educação continuada e seus consumidores (alunos), que 

disputam vagas para o sucesso profissional. 

O ser humano não está isolado no cenário de disputas. Embora exista o desejo de 

diferenciação, as pessoas sempre viveram em sociedade e são dependentes dela. Participar de 

grupos satisfaz a necessidade de pertencimento, de estar junto participando, interagindo e se 

relacionando. Se o grupo elege bens de consumo como solução ou representação do momento, 

os membros passam a desejar o mesmo pela conectividade, como no exemplo do celular ou 

mais recentemente os smartphones.  

No ensino ocorre o mesmo. Se estudar “sustentabilidade” representa o caminho do 

sucesso, a procura por cursos sobre o tema será maior, ao se tornar ultrapassado, um curso de 

pós-graduação pode ser atualizado, ou identifica-se novo tema com potencial de mercado em 

pós-graduação ou MBA.  

A educação estimula crianças desde cedo ao sucesso, não apenas pelos valores, mas 

pelo bom desempenho na escola, no esporte ou em qualquer atividade desenvolvida. São 

competições desde o início da vida, por vezes motivadas com prêmios. Considerando existir 

somente um vencedor, entendemos a maioria como excluída e frustrada por não atingir o 

objetivo principal. Certo ou errado, é uma etapa pertencente ao processo de disputas do 

consumo na educação continuada. É um processo que diferencia as pessoas entre vencedores 

(poucos) e perdedores (muitos). 

Há uma coerência entre os lugares onde os membros de uma classe e até 

uma fração de classe se alimentam, estudam, habitam, passam as férias, 

naquilo que lêem e desfrutam, em como se informam e no que transmitem 

aos outros. Essa coerência emerge quando a visão socioantropológica busca 

compreender em conjunto tais cenários. A lógica que rege a apropriação dos 

bens como objetos de distinção não é a satisfação de necessidades, mas sim a 

da escassez desses bens e da impossibilidade de que outros os possuam. 

(GARCÍA CANCLINI, 2008, p.63) 

García Canclini demonstra a diferenciação de classes a partir da posse de bens como 

objetos de distinção. Possuir o mais caro ou raro coloca o sujeito no patamar superior.  

3.2.6 O saber diferencia 

A formação acadêmica pertence à mesma diferenciação de classes do contexto de 

García Canclini (2008). O diploma de uma instituição respeitada (de 1ª linha) como a USP, na 
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qual a concorrência de acesso é aferida pela representatividade do vestibular, assim como a 

qualidade de seu corpo docente, é valorizada em qualquer ambiente, se comparada a uma  

instituição sem tradição, sem exigências importantes no vestibular, com grande quantidade de 

alunos em sala de aula, de baixa mensalidade e sem avaliações qualitativas.  

Tamanho é o desejo de possuir bens representativos, que a indústria da pirataria 

desenvolveu-se na informalidade, com cópias de objetos de desejo de consumo, inclusive 

falsos diplomas. Não apenas o “ter” rouba o valor do “ser”, mas o “parecer ter” rouba valor do 

“ter”. O sujeito consumidor de cópias é um imitador de quem gostaria de ser, um personagem. 

Provavelmente, tal sujeito, ou algumas de suas identidades, não gosta de ser quem é. O elo 

entre riqueza e felicidade é demonstrado pelos bens de consumo. Os bens são tidos como 

troféus transmissores de mensagens de conquista, e todo prêmio precisa ser disputado. Ao 

abordar a irracionalidade dos consumidores, García Canclini (2008, p.64) lembra: 

Como diferenciar as formas de gasto que contribuem para a reprodução de 

uma sociedade daquelas que a dissipam e desagregam? O „desperdício‟ do 

dinheiro no consumo popular é uma auto-sabotagem dos pobres, simples 

mostra de sua incapacidade de se organizar para progredir? 

As demonstrações de poder e conquistas no consumo cegam as classes populares em 

sua própria evolução. O desejo de comprar um novo e moderno aparelho de som é maior pela 

representação simbólica, se comparado ao investimento de mesmo valor em um plano de 

saúde ou em educação, que possibilitariam melhoria na qualidade de vida. O desejo pela 

significação de bens pode conduzir um cidadão a caminhos ilícitos como furtos de tênis, por 

exemplo. O que ocorre pelo desejo de um tênis de marca, e não pela necessidade da prática 

esportiva.  

Nos sujeitos carentes de educação, a promoção pela comunicação, mesmo sem 

intenção, estimula não apenas o produto divulgado, mas também o falso indiretamente. 

Produtos piratas podem ser oriundos de mão de obra escrava ou infantil, ou mesmo possuir 

um componente prejudicial à saúde, pela falta do controle de qualidade. Na sociedade das 

aparências certos valores perdem crédito. Não importa a origem, e sim a aparência. A 

sabotagem da classe pobre ocorre porque os sujeitos poderiam investir os ganhos de forma 

responsável, principalmente em educação. O saber incentivando a reflexão proporciona 

esclarecimentos. 

A sedução publicitária age também nos considerados mais sábios. O governo 

estimula ao consumo para o bom ciclo da economia. Como criticar a tendência de 
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consumismo em pessoas com educação deficitária que anseiam por demonstrar o sucesso nas  

aparências? Classes altas não são referências, pois exibem os troféus. Em qualquer classe 

percebe-se o cuidado com aparências. A sociedade cobra aparência.  

O bem de consumo, como a arte, é exposto. O de serviço, como um curso, tem sua 

materialidade nos diplomas ou certificados, de pouca visibilidade, exceto quando pendurados 

nas paredes. Portanto difícil de desejar pelas classes populares, as quais normalmente optam 

por instituições de ensino de baixo custo, com estratégia comercial estabelecida na quantidade 

de alunos, e não na qualidade da educação. O sonho e a carência por um diploma, 

possivelmente o primeiro universitário da família, limita a capacidade de escolha da 

instituição de ensino ideal.  

3.2.7 Fé no consumo e no consumismo 

García Canclini (2008) quase associa consumo à religião ao estabelecer o elo de 

ritual. Nesta abordagem, consumo é um ato de fé. Acredita-se que ao possuir determinada 

roupa em certo ambiente, o sujeito será visto como uma pessoa culta e bem posicionada 

profissionalmente. Uma crença traduzida na posse de diplomas, passaportes para as melhores 

empresas, ou sucesso na carreira e em outros bens por sua representatividade simbólica, não 

necessariamente real. 

Os rituais eficazes são os que utilizam objetos materiais para estabelecer o 

sentido e as práticas que os preservam. Quanto mais custosos sejam esses 

bens, mais forte será o investimento afetivo e a ritualização que fixa os 

significados a eles associados. Por isso, eles definem muitos dos bens que 

são consumidos como „acessórios rituais‟, e vêem o consumo como um 

processo ritual cuja função primária consiste em dar sentido ao fluxo 

rudimentar dos acontecimentos. (GARCÍA CANCLINI, 2008, p.65) 

O ser humano não percebe o consumo como forma da própria preservação e de seu 

ambiente. A crise de identidade confunde caminhos na escolha de aquisições em busca da 

felicidade supostamente oculta no prazer de aquisições. Quanto mais difícil para se adquirir 

um bem, mais prazer a conquista proporcionará. Acreditamos ser esse prazer fruto do 

imaginário por não ser questionado. Qual o prazo de validade de tal prazer, curto, médio ou 

longo? “Certas condutas ansiosas e obsessivas de consumo podem ter origem numa 

insatisfação profunda, segundo analisam muitos psicólogos” (GARCÍA CANCLINI, 2008, 

p.65). Insatisfações sem origem identificadas podem ser canalizadas para outros caminhos,  
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como o consumismo pelo prazer. O autor continua afirmando ser o consumo a manifestação 

de diferentes crenças ou percepções: 

Comprar objetos, pendurá-los ou distribuí-los pela casa, assinalar-lhes um 

lugar em uma ordem, atribuir-lhe funções na comunicação com os outros, 

são os recursos para se pensar o próprio corpo, a instável ordem social e as 

interações incertas com os demais. Consumir é tornar mais inteligível um 

mundo onde o sólido se evapora. Por isso, além de serem úteis para a 

expansão do mercado e reprodução da força de trabalho, para nos 

distinguirmos dos demais e nos comunicarmos com eles. (GARCÍA 

CANCLINI, 2008, p.65) 

Ao afirmar a evaporação do sólido, García Canclini expõe os ciclos de consumo, 

cada vez mais curtos, nos quais descartamos o sólido com facilidade. Percebe-se o apego à 

materialidade como fonte de segurança, não evapora, e acrescenta significações ao corpo.  

A citação remete à reflexão do objeto adquirido como forma de saciar alguma 

insatisfação inconsciente. Projeta-se a solução (ou milagre) na aquisição do bem, ato cultural. 

Sentimos segurança nas aquisições aprovadas pela sociedade, coletividade. Enganamos e 

somos enganados, mesmo sem intenção.  

“O desejo de possuir „o novo‟ não atua como algo irracional ou independente da 

cultura coletiva a que se pertence” (GARCÍA CANCLINI, 2008, p.66).  

Por ser um sistema grupal, dificulta a mudança e justifica a conduta, é um ato 

racional e uma contradição. Simultaneamente ao desejo de diferenciação, queremos os 

mesmos bens do grupo para saciar a necessidade de pertencimento, principalmente os que nos 

diferenciam como superiores. Portanto, se o sucesso na carreira determinado pela coletividade 

exige diplomas, os sujeitos considerarão tal conquista importante sem questionar. É também 

um ato de fé. 

3.2.8 O consumo comunica 

Os objetos de consumo são também usados como ferramentas de comunicação para 

estabelecer diferenciação. Queremos diferenciação e nos padronizamos na moda seguindo 

suas tendências para demonstrar, entre outros atributos, atualização. “Ser moderno é um ser 

consumidor, modernizar é, em última instância, manter tanto um modo de vida consumista 

quanto a capacidade de participar da cultura do consumo global” (SLATER, 2002, p.5). 

Segundo o autor, a própria cultura do consumo é associada a ser moderno, porque o mundo 
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não é mais regido pela tradição e sim pela abundância. A cultura do consumo envolve a 

autocriação contínua e implica na acessibilidade dos novos bens tidos como moda ou 

inovação. 

“Vivemos um tempo de fraturas e heterogeneidade, de segmentações dentro de cada 

nação e de comunicações fluidas com as ordens transnacionais da informação, da moda e do 

saber” (GARCÍA CANCLINI, 2008, p.67). A tecnologia promoveu a multiplicidade de 

escolhas e de mídias, são novos caminhos, diferentes da indústria cultural, por caminhar 

paralelamente na homogeneidade do consumo. Identificação pela similaridade, diferenciação 

camuflada e identidade individual composta de várias identidades, é um comportamento que 

demonstra distanciamento com o passado na passagem de século.  

A informação é de fácil acesso, está pronta na Internet. O exercício do pensar, do 

construir o saber, é pouco estimulado. As populações desenvolvem-se no mundo pronto e 

prático no tempo escasso.  

3.2.9 A comunicação consome 

Com a TV a cabo, Internet e redes sociais, não somos impactados apenas pela cultura 

local. O cinema já nos apresentava outras culturas. A tecnologia promoveu não apenas a 

leitura de livros, revistas, jornais na web e o relacionamento em tempo real entre partes 

diferentes do mundo, além do acesso a todo tipo de informação.   

Como os acordos entre produtores, instituições, mercados e receptores – que 

constituem e renovam os pactos de leitura periodicamente – se fazem através 

dessas redes internacionais, o setor hegemônico de uma nação tem mais 

afinidades com aquele de outra do que com os setores subalternos da própria. 

(GARCÍA CANCLINI, 2008, p.67) 

O mundo ficou acessível. A identificação com similares, mesmo distantes, pode ser 

mais forte se comparada à separação por castas de uma comunidade. Uma pessoa do interior 

de Roraima, no passado possuía dificuldade de acesso a informações, hoje pode acessar mais 

conhecimentos que um sujeito de uma grande metrópole. Porém, ter o acesso como um 

autodidata, mesmo muito competente, sem certificados como comprovantes, bens tangíveis, 

dificilmente conseguirá trabalhar em grandes empresas.  

Se esse emprego for objeto de desejo, precisará das instituições de ensino. 

Atualmente existem diversos cursos a distância (online), inclusive pós-graduação lato sensu, 
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como o Senac (201128). A tecnologia da globalização promoveu oportunidades e inserção de 

excluídos. Em paralelo, se conecta com o mundo, enquanto existem dificuldades de conexões 

presenciais. Mesmo com um cenário de oportunidades, a diferenciação de classes permanece. 

O estímulo ao consumismo diversificou mídias.  

A publicidade pode ser consumida em novos formatos, localiza consumidores, 

divulga novidades, e se adequou aos novos tempos. Atualmente, nos encontra nos e-mails, 

celulares, Internet, redes sociais, elevadores e até nas refeições, sob os pratos nos jogos 

americanos. A criatividade sempre encontra novos espaços de divulgação.  

Quem pode investir tem acesso à boa educação. Já a maior parte da população 

depende de quem menos contribui: o Estado.  

3.2.10 O estado do Estado 

Por não exercer sua responsabilidade, o Estado permite a atuação de Organizações 

Não Governamentais (ONGs), e de ações de responsabilidade social na iniciativa privada, nas 

quais algumas empresas investiram na educação dos colaboradores. O setor público continua 

desacreditado por não priorizar a educação. 

Depois da década perdida para a América Latina que foi a dos anos 80, 

durante a qual os Estados cederam o controle da economia material e 

simbólica às empresas, está claro aonde a privatização sem limites conduz: 

descapitalização nacional, subconsumo das maiorias, desemprego, 

empobrecimento da oferta cultural. Só através da reconquista criativa dos 

espaços públicos, do interesse pelo público, o consumo poderá ser um lugar 

de valor cognitivo, útil para pensar e agir significativa e renovadoramente na 

vida social. Vincular o consumo com a cidadania requer ensaiar um 

reposicionamento do mercado na sociedade, tentar a reconquista imaginativa 

dos espaços públicos, do interesse pelo público. Assim o consumo se 

mostrará como um lugar de valor cognitivo, útil para pensar e atuar, 

significativa e renovadoramente, na vida social. (GARCÍA CANCLINI, 

2008, p.72) 

A década de 1980 pode ser considerada perdida no campo da economia, 

principalmente referente à dívida externa. García Canclini, ao sugerir ser o consumo um lugar 

de valor cognitivo, beira a utopia. A evolução da cidadania, apesar dos passos lentos, ocorre 

mais por necessidade que por conscientização. Nessa década, teve início a redemocratização 

no Brasil. Período de ebulição política, de difícil adaptação na nova abertura de um País ainda 

em crise. Fase do surgimento de informações antes ocultas e originárias de outras décadas.  
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Talvez a década de 1980 tenha sido a das revelações de erros do passado. Referente à 

educação, mesmo com militares enfraquecidos, o Governo Federal centralizava e controlava 

verbas. Planejava a aplicação dos recursos diretamente com os municípios, gerando  

diferenças significativas na educação entre estados e municípios. A rede estadual  

perdeu muito em qualidade e não recuperou. Não houve um trabalho integrado de educação. 

Sem a base necessária, a continuidade da educação ficou comprometida, afetando o 

desenvolvimento do País. 

Diante da desvalorização do poder público, ONGs e corporações identificaram 

oportunidades com ações sociais. Perceberam como agregar valores aos produtos. A iniciativa 

privada passou a estabelecer mais diferenciais competitivos, ampliando as possibilidades 

junto aos concorrentes. O consumidor, mais criterioso e preocupado com as agressões ao 

planeta, passou a ter suas opções ampliadas na escolha de um produto, além de marca, 

qualidade e preço, que refletem sobre questões ambientais. As instituições de ensino de 

educação continuada privadas, como empresas que são, seguiram um padrão corporativo. É 

possível identificar nos sites, espaços específicos de responsabilidade social – vendem seus 

produtos, visam ao lucro e ao crescimento e procuram clientes. 

Organizações de diferentes segmentos já detectaram a boa oportunidade. O Hospital 

Israelita Albert Einstein, considerado referência em medicina no País, diversificou seus 

negócios formando a Albert Einstein Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, tendo como 

uma de suas divisões o Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, que oferece cursos lato 

sensu sendo 60 pós-graduações e 1 MBA, todos voltados a diversos profissionais da área de 

saúde. Na promoção de seus cursos divulgam: networking, estágio no hospital e a 

oportunidade de empregabilidade no grupo ou em outra instituição (ALBERT EINSTEIN, 

201129), e, com isso, conquistaram a oportunidade de identificar profissionais mais talentosos, 

mas conquistaram principalmente uma excelente fonte de lucro. 

A Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (ABERJE, 201130), entidade 

forte no setor, também aproveitou o ótimo relacionamento com os meios corporativo e 

acadêmico da área e fundou o Instituto Aberje de Pós-Graduação; criou o MBA Aberje 

Gestão da Comunicação Empresarial. Com um mercado de educação em expansão e tão  
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promissor, provavelmente esta tendência se fortalecerá e empresas de qualquer segmento 

poderão ter sua própria instituição de ensino.  

Esta tendência vai contra um dos principais argumentos da reengenharia do final do 

século passado, o de atuar exclusivamente no negócio de interesse da empresa, terceirizando 

outras atividades paralelas, para não desviar a atenção do foco prioritário. 

O Estado, além de privatizar a educação nas instituições de ensino, permite que 

corporações em geral eduquem da forma mais conveniente aos próprios interesses. Os sujeitos 

poderão ter seus destinos, profissionais ou não, conduzidos por conceitos e valores 

corporativos. 

3.2.11 Trabalho, sucesso e felicidade 

Weber (1981), ao observar a história e abordar a lógica cristã, disse no início do 

século passado que “O trabalho dignifica o homem”. A ancestralidade evoca na sociedade a 

obrigação de ser digno através do trabalho. Preguiça é um dos sete pecados capitais e quem a 

possui não trabalhará, não terá sucesso e não conquistará a felicidade. O trabalho, além de ter 

se tornado digno ganhou status de diferenciação de classes. É outra categoria comparativa do 

ser humano. Compete para diferenciar-se e demonstrar seu comprometimento com a 

qualidade de vida. 

Identifica-se o trabalho como fator econômico, salário, poder aquisitivo, mas 

também como necessidade psicológica da humanidade, já que determina o 

status de uma pessoa, fazendo-a pertencer a um grupo, levando-a a 

estabelecer laços comunitários e de solidariedade, permitindo-lhe realização 

e felicidade pessoal e social. (ABAURRE; GONÇALVES, 2010, p.24) 

De tortura, o trabalho transformou-se em etapa para atingir a felicidade, como citam 

Abaurre e Gonçalves. Ou para atingir a felicidade é preciso ser torturado? Qual é a definição 

de felicidade? A felicidade possui um conceito intangível e individualizado. Para uns, 

felicidade pode ser viver no campo, para outros, ter filhos ou sucesso na carreira; pode 

envolver idealismo ou utopia; está envolta em sentimentos ou emoções positivas, de elevação 

da alegria, do bom humor, satisfação ou realização.  

Morin (2009, p.125) apresenta um conceito complexo de felicidade na cultura de 

massa, “a felicidade é um mito, isto é, projeção imaginária de arquétipos de felicidade, mas é 

ao mesmo tempo ideia-força, busca vivida, por milhões de adeptos”. Para o autor, felicidade 
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não existe, mas é importante iludir-se na crença de sua existência, e procurá-la 

constantemente para ganhar força e razão de viver. O imaginário pode proporcionar uma 

sensação de muito prazer nesta procura, e por isso nunca desistir. Neste sentido, dominar os 

pensamentos e o imaginário, procedimento inviável na cultura ocidental, poderia nos elevar a 

felicidade. Por não ser um bem visível, para Baudrillard (2007), o ser humano encontrou um 

jeito de buscá-la e demonstrá-la através dos bens de consumo visíveis. É uma forma 

inconsciente e inconsistente de mensurar e provar a existência da felicidade. 

A felicidade como fruição total e interior, felicidade independente de signos 

que poderiam manifestá-la aos olhos dos outros e de nós mesmos sem 

necessidade de provas, encontra-se desde já excluída do ideal, de consumo, 

em que a felicidade surge primeiramente como exigência de igualdade (ou, 

claro está, de distinção) e deve, em de tal demanda, significar-se sempre a 

<<propósito>> de critérios visíveis.  (BAUDRILLARD, 2007, p.47) (grifo 

do autor) 

A sociedade de consumo, envolta na aura da democracia e liberdade prega a 

igualdade, mais promissora a partir da abundância, na qual os bens manufaturados estão ao 

alcance da massa. Raridades como água, tempo e espaço surgem simultaneamente como 

privilégio das elites. “O saber e o poder são ou irão ser os dois bens mais raros das sociedades 

da abundância” (BAUDRILLARD, 2007, p.56). Saber e poder estão interligados, pressupõe-

se que o saber seja um caminho ao poder. Se o saber não for devidamente desenvolvido, não 

haverá poder. Construir, multiplicar e inaugurar escolas, não significa estímulo ao saber.  

No Brasil, por exemplo: 

Apenas 25% dos alunos que terminam o fundamental aprendem o que 

deviam da língua portuguesa. [...] „A maioria dos alunos está saindo do 5° 

ano sem saber ler. Descobrir palavras conseguem, interpretar o que lê é que 

está o grande problema‟, destacou o professor Haroldo Gonçalves. (SÉRIE 

EDUCAÇÃO JN, 201131) 

Referindo-se a base da formação de futuros cidadãos da nação, foi destacado que o 

“Ensino médio é o que menos evoluiu no Brasil ao longo dos anos” (ENSINO MÉDIO..., 

201132). Os alunos em fase de vestibular são os que menos evoluíram. Qual a qualidade da 

universidade ao aceitar estudantes de escolaridade fraca? E ainda33: “Dos alunos que  
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terminam o ensino médio no Brasil, só 28% aprendem o conteúdo de português e apenas 11%, 

o de matemática”.  

Dificilmente estudantes brasileiros de escolas públicas chegarão ao poder. Cidadãos 

de baixa escolaridade podem ficar mais expostos a alguns efeitos negativos da mídia, por 

possuírem menor repertório para reflexão, permitindo a ação da ideologia do consumo sem 

reflexão. “O motivo é que o dinheiro se transmuta sempre em privilégio hierárquico, em 

privilégio de poder e de cultura” (BAUDRILLARD, 2007, p.53). O poder pode estar 

inconsciente e erroneamente associado à felicidade. O processo pode ser entendido como: 

saber, empregabilidade, trabalho, sucesso, poder e felicidade. O sujeito de sucesso atinge o 

poder, tem acesso a vantagens e oportunidades, estabelecendo o elo com a felicidade. 

Mesmo em um regime democrático, defensor dos direitos dos cidadãos, é difícil a 

transformação do discurso em prática na educação. Críticas focadas no consumo ou 

capitalismo poderiam ser amenizadas com melhor formação acadêmica. 

O consumo não é a causa maior da homogeneização do corpo social do que a 

escola em relação às possibilidades culturais. Acusa até as suas disparidades. 

Surge a tentação de admitir o consumo e a participação crescente nos 

mesmos (?) bens e nos mesmos (?) produtos materiais e culturais, como 

correctivo para a disparidade social, a hierarquia e a discriminação sempre 

maior do poder e das responsabilidades. (BAUDRILLARD, 2007, p.57) 

O consumo pode oferecer os mesmos produtos a todos. É a situação econômica, 

social e política do País que consentirá a participação das classes na cultura de consumo. De 

acordo com Baudrillard, as classes médias e inferiores estarão sempre em atraso com relação 

às classes superiores na cultura de consumo, gerando descompasso para democracia. Para a 

maioria da população, as aspirações culturais e profissionais são frustrantes e limitadoras. A 

compulsão por consumo é uma forma de compensar angustias e até de negação da realidade, 

no anseio pela felicidade – ponto vulnerável para ação da publicidade, transformando bens em 

necessidades. O sujeito frágil quer saciar o que pode vir a ser necessidade, mesmo ainda não 

sendo. O bem divulgado na publicidade tende a significar prestígio social. Em paralelo, 

concorrências acirradas, ampliam as carências dos sujeitos. 

Para Baudrillard (2002), a sociedade da abundância é o oposto da de crescimento. 

Em virtude das concorrências, a produção tende a se concentrar somente nas necessidades 

adequadas. Na sociedade do crescimento, lacunas como instrução, cultura, saúde, transporte e 

lazer tendem a ser prestigiadas. A caça à felicidade continuará. O ser humano dará preferência 

aos bens prazerosos. A soberania do consumidor, de qualquer a classe, não corresponde à 
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realidade na qual ele parece ser refém do sistema, tamanha a alienação de seu comportamento 

diante da estratégia das organizações.  

O processo de consumo integra e domina a sociedade, fazendo-a dependente pelas 

carências insaciáveis que se significam ou ressignificam nos bens, gerando carências 

sucessivas. É a procura da felicidade sem fim, pois é saciada apenas momentaneamente. A 

necessidade não é tanto do bem de consumo e sim de status, para estabelecer diferença 

associada a prestígio social. O consumo é um sistema de valores ideológicos, uma linguagem 

da projeção nos bens. 

O consumidor moderno crê ter direito ao prazer, satisfação, bem-estar e felicidade, 

quer mais emoções e menos trabalho. O consumo é também um campo político porque lida 

com contradições, como o egoísmo caracterizado pelos bens com os quais busca se 

diferenciar socialmente expostos na mídia. 

O direito à felicidade de cada indivíduo é um lema maior das culturas 

ocidentais contemporâneas. Essa felicidade à qual teríamos direito e seria 

nosso dever perseguir é apresentada como residindo na esfera privada e 

estaria relacionada ao consumo de bens e serviços. Graças ao onipresente 

discurso publicitário, basta pensar em ser feliz que surgem em nossa mente 

imagens de uma família sorrindo numa casa repleta de objetos que trariam 

conforto e aliviariam a dureza do trabalho doméstico; ou então cenas de 

jovens se aventurando por praias, florestas e montanhas ou se divertindo em 

festas. (VAZ in FREIRE FILHO, 2010, p.135) 

Baudrillard (2002, p.95) define consumo como “instituição de um código 

generalizado de valores diferenciais e da função de sistema de permuta e de comunicação”. 

Para o autor, o consumo tem a prática funcional dos bens, a posse e o prestígio social, mas é 

principalmente comunicação e permuta (de signos), linguagem.  

Ao compararmos com a definição de García Canclini no início do texto, é possível 

observar o foco do conceito associado à economia. Já Baudrillard traduz em sua definição o 

processo sociológico. As definições são complementares, o destaque é a cultura do consumo 

envolvendo muitas variáveis, e não apenas o simples ato de compra e venda. A associação 

com felicidade não aparece nas definições. Permeia no tema consumo.  

O psiquiatra Flávio Gikovate (2007, p.7) pontua tal associação como uma 

característica humana independente de classes: 

É verdade que a grande maioria dos humanos é infeliz porque não tem 

condições materiais mínimas, o que lhes bloqueia o acesso à saúde, 

educação, moradia digna e alimentação adequada. Acontece que aqueles 

com boas condições materiais também são infelizes, mesmo que olhemos 
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apenas por este aspecto: sentem inveja dos que têm mais do que eles, ainda 

que não necessitem nada. 

A dificuldade em definir felicidade se repete para infelicidade por ser um antônimo. 

Talvez o ser humano não seja feliz e nem infeliz, pode até oscilar entre ambos. O difícil é 

identificar os momentos no presente. Por isso, a prática comum é a comparativa, por 

observação. O sujeito pode se julgar infeliz por crer na felicidade de outra pessoa, por ter um 

determinado cargo, com boa remuneração e benefícios. Imagina que será feliz ao conquistar 

tudo isso. Consequentemente, segue os caminhos apresentados pela sociedade para atingir sua 

meta, como a educação, por exemplo. 

3.2.12 Felicidade foi se embora... 

Por possuir conceito personalizado não é adequado afirmar que felicidade não existe. 

Mas pode-se dizer que é praticamente impossível alcançá-la da forma como é popularmente 

conhecida e ensinada nas historinhas infantis: “e foram felizes para sempre”. Quem faz tudo 

certo, é bonzinho e justo, será recompensado com a felicidade. Ela não possui estágio 

constante, aparece em momentos e se oculta em outros. 

Quando a felicidade é progressivamente descolada de obrigações coletivas e 

valores transcendentes, e incluída no rol das conquistas a serem alcançadas e 

exibidas pelo indivíduo como prova de sucesso, em que ela pode se 

materializar? Além do consumo e posse dos objetos e insígnias de conquistas 

objetivas, surge uma noção da boa vida que se mede pela fruição de um 

bem-estar superlativo, um sentir-se „mais do que bem‟, fruto da competência 

na gestão da vida e no uso dos dispositivos de controle e eliminação do 

sofrimento e otimização das potencialidades vitais. (BEZERRA JR. in 

FREIRE FILHO, 2010, p. 119). 

O mundo corporativo prefere pessoas felizes, pessoas sem problemas, pessoas livres 

para boa dedicação ao trabalho. Demonstrar-se feliz, sem complicações é vital em um 

processo seletivo. A utilização da materialidade para demonstração da felicidade é uma das 

linguagens para mostrar-se apto ao trabalho. França (in FREIRE FILHO, 2010, p.217) diz que  

“A busca pela felicidade, assim, não significa um movimento imanente, um clamor interno 

dos indivíduos; ela é estimulada e é formatada pela sociedade”. 

Velho (in FREIRE FILHO, 2010, p.227) afirma que nas grandes metrópoles, 

carreiras e trajetórias sociais estão relacionadas às diversas correntes de tradição cultural. 

Desejamos modelos herdados como corretos sem observarmos ou questionarmos suas 

mutações. Ao adotarmos tais modelos, intencionamos os resultados contidos na tradição. 
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Quando nos deparamos com frustrações, nos tornamos mais inseguros e confusos. O tido 

como certo constituiu-se no incerto, dificultando o percurso da felicidade. O autor acredita 

que a vantagem do processo descrito é o aperfeiçoamento individual.  

Em contrapartida, questiona o aperfeiçoamento na precária qualidade da educação no 

País. “Cada qual deve cultivar da melhor maneira seu capital pessoal para alcançar uma 

melhor performance. Nesse contexto, os sujeitos oscilam entre duas imagens: o indivíduo 

vencedor, o indivíduo fracassado” (FRANÇA in FREIRE FILHO, 2010, p.221). As chances 

de autonomia de um sujeito não educado a pensar serão menores, seu sucesso pelo caminho 

do estudo e trabalho será no mínimo mais difícil.  

A autora argumenta também que “A distância e a dificuldade de acesso ao lugar da 

fama, num primeiro momento, nos indicam que essa felicidade, se existe, não está ao alcance 

de todos” (in FREIRE FILHO, 2010, p.225). É frustrante o conceito de felicidade da 

sociedade. Para atingi-la os sujeitos sofrem mais fracassos a sucessos. A busca pela felicidade 

como se apresenta pode promover a infelicidade. 

Deixar de trabalhar também não é a rota para felicidade, embora seja importante 

atuar em atividade prazerosa. O ideal seria desvincular a meta da felicidade a ser obtida pelo 

trabalho e ampliar o espectro de fontes de felicidade. O obstáculo desta reflexão está na 

educação que limita a formação de indivíduos pensantes. 
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4 CAPÍTULO III  

4.1 PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO 

Se as instituições de ensino de educação continuada lato sensu pertencem à iniciativa 

privada, ou mesmo as públicas que cobram por seus cursos, têm por objetivo o resultado 

financeiro. A meta principal de qualquer comercialização é o lucro. Para atingi-la, deve-se 

considerar variáveis como: legislação, ética, sustentabilidade e relação com o campo 

acadêmico, que constroem a reputação e a credibilidade das corporações. Diversos 

investimentos são necessários, entre eles os recursos humanos. Quanto mais talentos, mais as 

chances de sucesso. Contudo, os indivíduos talentosos também são caros e avaliados por suas 

competências, que variam conforme a demanda da época. Quem gerar mais resultado, com 

menos “despesa”, em menor tempo e com a qualidade esperada, terá oportunidades 

proporcionais de desenvolvimento de carreira.  

As instituições de ensino privadas moldam-se nas inovações administrativas 

corporativas, mas com certo distanciamento das corporações. 

A aproximação dos meios acadêmicos se realiza a passos lentos: à exceção 

das escolas de administração, que notoriamente estão mais abertas à 

influência do mercado, o que acaba conduzindo a um contato cada vez maior 

e melhor, a publicação pela revista de trabalhos produzidos nas diversas 

escolas públicas, faculdades, universidades, ainda é quase inexistente. Há 

ainda um problema de linguagem dos trabalhos acadêmicos, que fogem de 

uma comunicação para atingir a massa. (THEODORO, 2003, p.148) 

O comentário de Marlene Theodoro baseia-se na entrevista realizada com Maria 

Tereza Gomes, Diretora de Redação da revista Você S.A. O distanciamento do meio 

acadêmico pode ter várias origens, mas apontamos a pertinente neste estudo. Saindo do 

período de regime ditatorial, em que o conhecimento acadêmico também era monitorado, e 

com maior ênfase, as empresas entram nos anos 1990 vulneráveis a novas teorias 

administrativas e ansiosas por desenvolvimento. Sistemas administrativos importados, 

principalmente os americanos, encontraram um ambiente propício para consumo em curto 

prazo, sem a necessária investigação científica de longo prazo.  

O diálogo entre os campos acadêmico e corporativo, que poderia qualificar os 

sistemas, não ocorreu. Assim, surgiram práticas de maior risco em virtude da falta de 

profundidade, ou até adequação ao cenário brasileiro. 
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A partir da década de 90, houve uma mudança significativa no perfil do 

profissional bem-sucedido. Todo o processo de reestruturação, de 

„downsizing‟, levou as empresas a cortar seu pessoal até o limite. Com a 

grande oferta de mão-de-obra e a disponibilidade de poucas vagas, as 

grandes empresas – que são as que basicamente moldam o mercado de 

trabalho – passaram a padronizar cada vez mais as contratações. Passou a 

vigorar a visão do capitalismo que vem dos Estados Unidos, a valorização do 

indivíduo vencedor a mudanças na vida profissional em diferentes escalões, 

com a demarcação de novos requisitos: na revisão de conceitos, métodos da 

própria trajetória individual, com a saída de áreas já saturadas; com as 

receitas para o sucesso; na ênfase à flexibilidade, dinamismo, atenção às 

circunstâncias, adaptabilidade; na valorização da juventude, preocupação 

com a dimensão estética e o não envelhecer; enfim, com o profissional sendo 

pensado em função dessas características. (THEODORO, 2003, p.147) 

Este estudo investiga o consumo de educação continuada lato sensu (pós-graduação) 

estimulado por teorias administrativas como a reengenharia, que pouco ou nada embasadas 

em pesquisa científica, mas em personalidades midiatizadas, abalaram o mercado e 

desestabilizaram pessoas que precisaram repensar novos caminhos em suas carreiras, de 

requalificação em um ambiente cada vez mais complexo e envolto em rápidas transformações. 

Situação que contribuiu para crise de identidade no final do século XX.  

Wolton (2007, p.33) afirma que tais transformações e/ou mutações sem a reflexão 

necessária torna-se moda em um rápido ciclo de consumo: 

A falta de reflexão sobre o sentido destas mutações explica o incessante 

movimento de ioiô, dos modismos e das revoluções que se observa há uns 

trinta anos. Os homens, frente às tecnologias de comunicação, estão, como o 

coelho branco de Alice no país das maravilhas, sempre atrasados, sempre 

com pressa, sempre obrigados a ir mais rápido.  

Estes profissionais (“coelhos brancos”) passaram a investir em educação para 

desenvolvimento de suas carreiras na ambição de bom desempenho na competição por melhores 

vagas ou as mais bem pagas. Ou seja, sucesso profissional está diretamente associado a cargos 

e salários. 

Sendo a educação continuada integrante da sociedade capitalista, ela oferece e 

promove seus produtos através da publicidade. O receptor da modernidade tardia, com suas 

dúvidas e inseguranças intenciona atualização. É sensível às novas tendências e atualiza-se 

para ser profissionalmente competitivo. Considerando os ciclos de consumo mais curtos com 

o passar do tempo, os produtos se renovam rapidamente e a necessidade de reciclagem do 

sujeito é constante. O segmento do mercado da educação continuada apresenta-se convidativo 

para investidores. 
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Com base no crescimento do mercado de educação continuada, e sua utilização de 

espaço na mídia, acredita-se que as instituições de ensino atendam à demanda de temas nos 

cursos, alinhadas com as necessidades das corporações, decisivas no perfil do profissional a 

contratar. Desta forma, ao desejar sucesso na carreira, o sujeito identifica no curso a 

possibilidade de desenvolvimento profissional, qualificando-se nas instituições de ensino. 

Dentro desse contexto, é possível crer na existência da educação como negócio. 

A atuação da mídia no segmento de educação, os novos modelos de gestão 

influenciando o consumo da educação continuada, envolvendo o indivíduo (receptor dos 

conteúdos midiáticos) da modernidade tardia no ambiente corporativo, formam um processo 

com lacunas carentes de estudo para melhor entendimento e aprendizado das ocorrências. 

Para aprofundar e ampliar conhecimentos, recorremos às pesquisas. 

Além da pesquisa bibliográfica foram realizadas pesquisas documental e de dados 

secundários sobre comunicação, consumo e educação, com o objetivo principal de entender os 

aspectos da mercadorização da educação, na forma denominada “continuada” no contexto de 

consumo de educação como produto através da ideologia transmitida pela publicidade. Assim 

como o de avaliar a recepção da publicidade entre profissionais de RH, responsáveis por 

processos seletivos corporativo, considerados colaboradores da mercadorização. 

Os objetivos secundários envolvem: compreender o momento da reengenharia no 

neoliberalismo por ampliar o momento de insegurança dos sujeitos; refletir sobre as teorias de 

comunicação e consumo na reengenharia (foco reflexivo teórico); identificar a busca de soluções 

prontas por parte do consumidor inseguro; entender como tal processo contribuiu para 

ampliação do consumo no mercado da educação (foco prático) para avaliar o crescimento do 

segmento; mapear o mercado da educação (lato sensu) apresentado pelo discurso da 

publicidade; avaliar as consequências das divulgações midiáticas administrativas no mercado, 

observando reflexos sobre desenvolvimento de carreira; conhecer o perfil geral dos 

profissionais preferidos nos processos seletivos para perceber o posicionamento entre 

padronização e diversidade; identificar se o perfil dos profissionais desejado pelas organizações 

está alinhado com o discurso publicitário das instituições de ensino e se tal perfil é adequado. 

As entrevistas foram realizadas com profissionais de recursos humanos, para melhor 

compreensão de pontos importantes no processo seletivo referente à formação acadêmica, 

principalmente sobre a recepção da publicidade realizada pelas instituições de ensino privadas 

de educação continuada. A amostra tem como foco a mensagem, intermediária no processo de 
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comunicação. Nas corporações, colabora no estabelecimento do perfil ideal para contratação, 

fator decisivo nos processos seletivos. 

4.2 O DISCURSO COMERCIAL DA EDUCAÇÃO CONTINUADA 

4.2.1 Caminho analítico 

No intuito de esclarecer os questionamentos, analisamos anúncios de educação 

continuada (pós-graduação lato sensu) para demonstrar, por meio da análise de discurso, que 

os anúncios publicitários não destacam o conhecimento como argumento de venda de seus 

cursos. E sim, o sucesso profissional através do desenvolvimento de carreira, como ativo 

relevante para ingresso nas melhores empresas no mercado de trabalho.  

Foi intencionalmente selecionada uma publicação cujo público-alvo é jovem, 

graduando ou graduado, ansioso pelo desenvolvimento de carreira. Trata-se da revista mensal 

Você S/A, da Editora Abril, do setor de Economia e Negócios, de julho de 2010 (edição 145), 

por se destacar como veículo com a maior concentração de anúncios de instituições de ensino. 

Período selecionado por anteceder o início dos cursos de pós-graduação, provocando maior 

concentração de ofertas na mídia por parte das instituições de ensino. No início de ano, as 

instituições priorizam a verba publicitária para graduação. O investindo maior em educação 

continuada é no meio do ano, mais precisamente no mês julho. 

Selecionamos 11 anúncios publicitários de diferentes instituições de ensino que 

oferecem cursos de pós-graduação. Não houve intenção de avaliar as peças quanto à 

qualidade da publicidade, anúncios caros ou baratos, criativos ou não, mas sim de utilizar a 

linguagem e os elementos gráficos para decodificação dos aspectos discursivos e simbólicos. 

As informações de caráter operacional como: datas de inscrições, tipos de curso e dados para 

contato não foram contempladas na análise. 

Por considerarmos o material personalizado, proporcional ao posicionamento de 

mercado de cada instituição de ensino, iniciamos por análise individual (figuras 1 a 12), 

apresentando ao final uma síntese dos elementos relevantes (imagens ampliadas Anexo II). 

Optamos pela pesquisa qualitativa por fornecer maior detalhamento das informações 

necessárias para compreensão em profundidade do tema específico, pois o material reunido 

necessitou de descrição, de comparação e de interpretação.  
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Acreditamos não ser comum o imaginário transformar-se em realidade. Entender o 

discurso de estímulo ao imaginário traduz a forma de comportamento do receptor e a 

veracidade contida na publicidade para concretização em realidade. 

Segundo Bakhtin (2002), é possível afirmar que há uma relação direta entre o 

imaginário e a realidade, concretizando-se em práticas lidas a partir de signos, pois o 

ideológico é signo, a palavra é um signo. Entendemos que os anúncios publicitários repletos 

de signos estimulam ou induzem o imaginário como combustível do consumo.  

Para Bakhtin (2002, p.32) “um instrumento pode ser convertido em signo 

ideológico”. A linguagem existe a partir do signo. Para exemplificar, em uma pré-análise da 

figura 10, um computador é um produto de consumo. É também um signo ideológico quando 

sua imagem é utilizada em anúncio para reforçar a ideia de executivo bem-sucedido. Na 

publicidade, uma empresa de boa reputação pode se tornar uma referência, como a FGV que 

explora isso. Não há preocupação em informar preços, cursos oferecidos, ou a importância de 

um certificado, apenas informam o histórico de classificação no ranking do MEC (TERRA 

NOTÍCIAS, 201134), explorando a tradição de boa reputação.  

Podemos dizer que a publicidade atua dentro de um contexto ideológico estabelecido 

e dele fará uso, podendo perceber uma marca ou um produto como ideologia. Nos anúncios 

das instituições de ensino analisados, o sucesso da carreira profissional está contido nos 

signos ressignificados (trajes, locais, acessórios) e não necessariamente na formação 

(conhecimento). A comunicação atua no imaginário para que o receptor projete seu futuro 

promissor e queira transformá-lo em realidade através do curso e/ou instituição anunciados. A 

comunicação pode realizar uma promoção além das particularidades do produto e o receptor 

pode identificar-se ou não com a publicidade, conforme sua percepção.  

A filosofia idealista e a visão psicologista da cultura situam a ideologia na 

consciência. Afirmam que a ideologia é um fato de consciência e que o 

aspecto exterior do signo é simplesmente um revestimento, um meio técnico 

de realização do efeito interior, isto é da compreensão. O idealismo e o 

psicologismo esquecem que a própria compreensão não pode manifestar-se 

senão através de um material semiótico (por exemplo, o discurso interior), 

que o signo se opõe ao signo, que a própria consciência só pode surgir e se 

afirmar como realidade mediante a encarnação material em signos. 

(BAKHTIN, 2002, p. 31) 

 

                                                 
34

 Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/educacao/interna/0,,OI3167588-EI8266,00Particulares+recebem 

+melhores+ avaliacoes+do+MEC.html>. Acesso em 30/03/2011. 



 

 

87 

No contexto proposto por Bakhtin, há espaço para estimular a imaginação, pois 

lembrando Althusser, a consciência é alimentada por signos ideológicos sustentados pelo 

exterior. A criação ideológica penetra na consciência individual pela palavra (signo). É a 

materialização do signo-comunicação na origem da expressão. Como compreensão interior é 

personalizada segundo a percepção de cada um na forma como este se relaciona com a 

realidade. Manifestando-se ou expressando-se novamente com signos e suas novas 

ressignificações imaginárias. Na exteriorização, a expressão se transforma porque passa por 

receptores com diferentes percepções, conforme a história de cada um. Para atentar-se com 

mais isenção à veiculação do anúncio pelo veículo de comunicação, é adequado manter um 

distanciamento e identificar as técnicas apropriadas.  

Na análise do discurso desconstrói-se a expressão, identifica-se os elementos 

ideológicos para conhecer os reflexos no interior. Tomamos como princípio que “não é a 

atividade mental que organiza a expressão, mas ao contrário, é a expressão que organiza a 

atividade mental, que a modela e determina sua orientação” (BAKHTIN, 2002, p.112) (grifo 

do autor). Enquanto o humano prega e deseja o livre arbítrio, está na realidade sendo 

conduzido pelas ideologias das mediações. A expressão é a tradução do interior e, nas 

campanhas publicitárias, esse aspecto promove a identificação com os sujeitos. “Pode-se dizer 

que não é tanto a expressão que se adapta ao mundo interior, mas o nosso mundo interior que 

se adapta as possibilidades de nossa expressão” ((BAKHTIN, 2002, p.118) (grifo do autor). 

A publicidade organiza-se a partir do cotidiano e das necessidades e desejos do 

receptor, isso não significa que a produção seja realizada exatamente conforme as ambições 

do receptor. Nos cursos, consideram-se as possibilidades de absorção do mercado corporativo. 

Lembrando a afirmação de García Canclini (2008, p.65) sobre quanto mais caros forem os 

bens de consumo, mais afetivamente desejados eles serão, pois a ritualização está nos 

significados associados dos bens. Quando a mídia entrega um mundo pronto, não há 

necessidade de pensar.  

Segundo Otto Dietrich (apud BAKHTIN, 2002, p.123) “a função central da 

linguagem não é a expressão, mas a comunicação. Isso leva a considerar o papel de ouvinte”. 

Observa-se o gigantismo do poder da linguagem verbal. O poder da palavra, signo e 

expressão, acompanhados por atos sociais não verbais originam a ressignificação e 

identificação, atuando como influenciadores do receptor, que se molda ao mundo pronto, 

aceita facilmente a comunicação.  
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A palavra é sempre uma operação de pensamento, no sentido da experiência 

que o sujeito faz das significações das palavras, tanto sob a forma de 

conceitos como sob a forma de representações; a linguagem (de que a 

palavra é a actualização) é, exdefinitione, um pensamento in potentia, visto 

que o sinal lingüístico possui, exdefinitione, uma significação. (SCHAFF, 

1973, p. 248) 

A experiência referida pelo autor dá sentido à imaginação, percepção e interpretação. 

Na publicidade exposta nos anúncios analisados, não apenas a palavra, mas principalmente a 

linguagem, é um fator determinante para o êxito das campanhas. Ela transmite a ideologia que 

estimula o imaginário e entrega um produto pensado. A possibilidade de sucesso do slogan da 

FGV ocorre porque a instituição é sinônimo de tradição, transmitida de geração para geração: 

professores bem qualificados e conceituados formando alunos que se colocam bem tanto no 

mercado de trabalho quanto no campo acadêmico. A tradição também é fruto da construção 

ideológica firmada no imaginário dos sujeitos pelo trabalho com signos de status 

disseminados por agentes influenciadores, criando-se forte identificação com receptores / 

consumidores ambiciosos por adquirir o mesmo status. Como o signo, a linguagem torna-se 

ideológica, possibilitando a identificação com o imaginário do receptor, construindo um 

anúncio eficiente.  

A linguagem promove a unidade mental e verbal sem necessidade de explicitação. 

“O indivíduo raramente é capaz e propenso a admitir que vê o mundo através do prisma das 

gerações passadas” (SCHAFF, 1973, p. 250). São exatamente as experiências das gerações 

passadas que ressignificam e/ou evoluem, mesmo sendo a transmissão negada por associação 

à submissão, ausência de opinião própria ou até mesmo falta de modernização. Os sentidos 

foram educados a perceber o mundo nas fontes de influência. “Confiamos [...] nas pessoas 

que viveram e presenciaram [esses] fatos, e o pensamento e o discurso quotidiano se 

alimentam dessa confiança social” (BOSI, 2003, p.115) (grifo do autor). 

O questionamento está no argumento de sucesso na carreira utilizado pelas 

instituições de ensino. Para quase todo anúncio há um briefing e, normalmente, pesquisa do 

receptor de interesse. O briefing é transmitido por quem bem conhece os clientes. Nas fichas 

de inscrição da maioria das IES de educação continuada, os interessados declaram suas 

intenções nos cursos desejados, transformando os dados em estatísticas, informações. Logo, a 

aquisição e a produção de conhecimento não se apresentam como interesse principal dos 

estudantes. Para o receptor, a prioridade na relação do imaginário com a ideologia parece ser 

o sucesso. 
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Schaff (1973, p.255) diz que sem a identificação com a linguagem, a propaganda não 

surtiria o efeito desejado e o produto não seria vendido. O autor aborda a complexidade, pois 

existem outros aspectos construtores de identificação. Os estereótipos a promovem porque 

fazem parte da experiência individual dos receptores. Recorremos a Lippmann (1972, p.151) 

para melhor entender porque os estereótipos são usados com frequência na publicidade.  

Na maior parte das vezes, não vemos primeiro para depois definir, mas 

primeiro definimos e depois vemos. Na grande confusão florida e 

zunzunante do mundo exterior, colhemos o que a nossa cultura já definiu 

para nós, e tendemos a perceber o que colhemos na forma estereotipada, para 

nós, pela nossa cultura.  

A publicidade se utiliza de estereótipos porque estes geram rápida identificação e 

aceitação. A percepção chega antes do conceito. Trata-se do pré-conceito e do preconceito. 

Ambos não necessariamente correspondem à realidade, mas à percepção da realidade, 

podendo favorecer a relação entre dominantes e dominados. Ainda com Lippmann (1972, 

p.156), vale entender o uso dos estereótipos no contexto atual, pois a pressa da vida moderna 

cria atalhos para absorção de informações. Os estereótipos colaboram nesta brevidade, 

seguindo a tendência de receber a comunicação pronta, já pensada. Estereótipos podem ser 

transmitidos por gerações passadas, especificamente pela família (LIPPMANN, 1972, p.158) 

que agrega credibilidade e validade. As fotografias, também utilizadas em anúncios 

publicitários têm papel de reafirmação das percepções. 

As fotografias têm hoje sobre a imaginação a espécie de autoridade de que a 

palavra impressa tinha ontem e, antes dela, a palavra falada. Parecem 

absolutamente reais. Cuidamos que nos chegam diretamente, sem 

intervenção humana, e são, para o espírito, o alimento mais fácil do que se 

pode imaginar. (LIPPMANN, 1972, p.158) 

A imagem funciona como outra ferramenta do mundo pronto, facilitadora do 

pensamento. Recurso importante para publicidade carente de rápidos resultados para 

sustentabilidade de seu ciclo. 

4.2.2 Análise dos anúncios 

A razão do uso do apelo comercial de “desenvolvimento da carreira” em uma 

campanha de educação e não o conhecimento é estimulante para o pesquisador. Pois é 

simplista demais afirmar que “ao adquirir conhecimento se desenvolve a carreira”. Se 

profissionais da publicidade estudam os públicos de interesse das campanhas, os estudantes de 
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educação continuada não almejam o saber e sim o diploma como “passe” para a bem-sucedida 

carreira. Provavelmente existe o desejo dos diplomas por ser um filtro nos ingressos nas 

maiores e melhores empresas. Buscam diplomas porque as organizações exigem e não por 

desejo de ampliar sabedoria. Tanto os receptores quanto os emissores desejam corresponder 

às supostas necessidades das corporações. 

Para Schaff (1973, p.254), conhecimento é um processo do pensamento ligado à 

prática, “o conhecimento começa onde se manifestem necessidades práticas”. Ao identificar-

se se há a necessidades, o produto e/ou serviço é adquirido. Compra-se conforme o poder 

aquisitivo individual. Se a necessidade prática tem por meta um bom emprego ou sucesso na 

carreira, a meta é o diploma como selo no currículo, passaporte para boas empresas.  

 

Figura 1 – Universidade Cruzeiro do Sul 

 

Fonte: Revista Você S/A (jul.2010) 

 

Destaques do texto do anúncio: “Hoje em dia, todo mundo oferece MBA. Por isso 

eu escolhi um que realmente vai fazer diferença no meu currículo. Eu escolhi o MBA da 

Cruzeiro do Sul porque confio numa universidade que tem nota máxima no MEC”.  Palavras 

atribuídas a uma aluna na foto. 

 “Se você também pensa assim, faça uma universidade nota máxima no MEC e que 

mais publica artigos científicos internacionais”. 

Análise textual interpretativa: A aluna afirma que estudar na instituição fará 

diferença no currículo. Ao colocar uma aluna argumentando a favor da instituição, a Cruzeiro 

do Sul aparentemente não está defendendo causa própria. É só aparentemente, pois tendo a 

aluna um vínculo direto no presente com a faculdade, não representa um pronunciamento 
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isento. Sendo o currículo a porta de entrada em um processo seletivo, por consequência o foco 

do curso é a carreira profissional. Afirma ser a nota máxima do MEC sem esclarecer critérios, 

não fornece informações sobre os artigos internacionais publicados, utilizando os argumentos 

no anseio de demonstrar qualidade. Porém, retoma o colonialismo ao utilizar a palavra 

“internacional”. Intenciona a identificação com o público-alvo ao dizer “se você também 

pensa assim”. 

Análise da imagem: O rosto (close) de uma jovem com expressão tranquila e segura 

demonstra a maturidade de quem sabe o que conquistará. O fato de ser uma mulher indica o 

desejo de atrair o maior público investidor em educação atualmente, o feminino. 

 

Figura 2 – Fundação Armando Alvares Penteado – FAAP 

 

Fonte: Revista Você S/A (jul.2010) 

 

Destaques do texto do anúncio: “O que determina o sucesso é a escolha do 

caminho certo”. “Dê um upgrade na sua vida”. 

Análise textual interpretativa: Afirma a determinação do sucesso proveniente da 

escolha do caminho certo. Destaca ser preciso dar um up grade na vida. Um up grade que irá 

promover a realização na carreira. A utilização de expressões em inglês sugere alinhamento 

internacional, querem alunos fluentes no idioma. Remete ao individualismo, característica da 

atualidade na qual o sujeito é responsável pelo seu próprio sucesso ou fracasso. Há um tom 

oculto de ameaça, ou seja, se não fizer o curso agora, pode ser tarde. 

Análise da imagem: Homem jovem, de gravata, sorrindo, com gestual de sucesso, 

em um escritório moderno, com notebook e cadeira de encosto alto, indicador de alta 

hierarquia. É o estereótipo do jovem bem-sucedido. Os elementos dispostos no escritório 
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(modernidade, notebook, cadeira) estimulam o desejo de consumo para o tipo de vida 

apresentado. A imagem demonstra que estudando na instituição, o aluno poderá se tornar um 

profissional como o modelo exposto. Ao expor apenas a imagem de um homem, remete-se ao 

fato dos homens ocuparem a maioria dos altos cargos nas organizações. 

 

Figura 3 – Faculdade de Engenharia Industrial – FEI 

 

Fonte: Revista Você S/A (jul.2010) 

 

Destaques do texto do anúncio: “Quem evolui questiona. FEI!”, “Será que algumas 

horas na universidade podem significar anos à frente na minha carreira?”, Como posso estar à 

frente de um mercado que muda a cada dia?”, “Será que meu currículo mostra o quanto eu 

penso grande?”; “O que posso fazer para receber mais telefonemas com propostas de 

negócios?”. 

Análise textual interpretativa: O texto demonstra o questionamento da jovem 

executiva sobre: carreira, currículo, mercado e negócios. Explora a fragilidade da insegurança 

de quem deseja crescer e tem dúvidas quanto ao caminho a seguir. Buscando atingir o 

público-alvo que pode identificar-se com a situação de indecisão, fato comum em meio a 

tantas opções e podendo entender a possibilidade de sanar dúvidas por parte de instituição. Ao 

abordar currículo e propostas de negócios, reforça a preocupação com a carreira. 

Apresentando uma mulher, indica modernidade para um curso tecnológico e o desejo de 

atingir o público feminino, maioria nas instituições de ensino. 

Análise da imagem: Uma jovem pensativa e insegura, em um ambiente de trabalho 

com PC, telefone e impressora. Em meio a tantas dúvidas (interrogações) o trabalho foi 

deixado de lado, não está estimulada, provavelmente estacionada e precisa progredir na 

empresa. 
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Figura 4 – Fundação Getúlio Vargas – FGV 

 

Fonte: Revista Você S/A (jul.2010) 

 

Destaques do texto do anúncio: “Eu sou o MBA da instituição que há dois anos 

ocupa as melhores posições no ranking do MEC”. “Deixe o MBA que é preferência falar por 

você”. 

Análise textual interpretativa: A instituição se destaca como bem posicionada no 

ranking do MEC. Evidencia-se como referência. Explora a tradição de boa reputação da 

instituição. Na última frase sugere não ser necessário pensar muito, por ser preferência é 

melhor. É uma forma subliminar induzindo a praticidade, a instituição se apresenta como 

solução. 

Análise da imagem: Uma jovem executiva bonita, elegante e bem-sucedida. Parece 

estar saguão de um edifício ou uma cobertura. Local amplo e moderno. Transmite a ideia da 

magnitude que um aluno da instituição pode alcançar. 
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Figura 5 – Fundação Instituto de Administração – FIA 

 

Fonte: Revista Você S/A (jul.2010) 

 

Destaques do texto do anúncio: “Foco”, “O MBA altamente focado no 

desenvolvimento... dos alunos em todas as áreas da administração com um programa 

abrangente. O curso permitiu desenvolver habilidades analíticas imprescindíveis para o 

desenvolvimento de minha carreira”. “Eu fiz, eu recomendo”. Milton Vendramine, Vice-

presidente de vendas Luk América do Sul Schoeffler do Brasil Ltda. “FIA: o MBA com a 

marca do conhecimento”. 

 Análise textual interpretativa: Enfatiza o foco em desenvolvimento de carreira, 

com a recomendação testemunhal de um ex-aluno, vice-presidente de uma multinacional, 

associado a sucesso, cargo, posição, boa remuneração etc. Se o curso é recomendado por um 

ex-aluno bem posicionado no mercado, pressupõe-se ser esta uma conquista viável. Como no 

anúncio da Cruzeiro do Sul, não é a instituição falando em causa própria, e sim um ex-aluno. 

Há contradição entre ser o aluno responsável pelo sucesso, que só poderá atingir se estudar na 

instituição em questão. A intenção é atribuir a responsabilidade da considerada boa decisão. 

Formato com tom mais intimidador. 

Análise da imagem: Um executivo sênior (ex-aluno) sorrindo, bem trajado e seguro 

estimula o desejo do futuro estudante de ser um ex-aluno bem-sucedido, atuando em grande 

empresa. 
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Figura 6 – Faculdade de Tecnologia – FIAP 

 

Fonte: Revista Você S/A (jul.2010) 

 

Destaques do texto do anúncio: “Você já nasceu com a melhor tecnologia que 

existe. Só precisa fazer as conexões certas”. “Faça MBA na FIAP. Os melhores MBAs em 

tecnologia”. “Pelo 8° ano consecutivo entre os melhores MBAs do Brasil no ranking da 

revista Você S/A e a única com cinco cursos classificados na categoria TI”. “Destaque na 

Veja SP entre as instituições que oferecem os MBAs mais bem conceituados do mercado”. 

“Primeira faculdade a firmar parceria com a Singularity University (SU), a mais inovadora 

instituição de ensino da tecnologia do mundo, com sede na NASA”. 

Análise textual interpretativa: Insinua respeito ao capital biológico do candidato, 

colocando-se como instituição indicadora dos caminhos certos. “Para que aprendam a fazer as 

conexões certas”, pois já possuem a tecnologia (a questão biológica-intelectual). Como no 

anúncio anterior, sugere haver desenvolvimento de habilidades se estudar na instituição, 

invertendo a ordem do saber, não é preciso pensar. Ao evidenciar os destaques recebidos nos 

veículos de comunicação conceituados, gera credibilidade nos argumentos. 

Análise da imagem: A foto dos neurônios remete a pessoas inteligentes, visto que 

realizam sinapses de desenvolvimento do pensamento. A união texto-foto provoca um duplo 

sentido podendo gerar o entendimento de estabelecer as conexões certas ao longo do curso, o 

aluno estará pronto para novas conexões, networking. Ao remeter ao cérebro, a imagem 

lembra atividades de comando, resultado da divisão do trabalho separando o intelectual 

(dominantes) do manual (dominados). 
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Figura 7 – Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU 

 

Fonte: Revista Você S/A (jul.2010) 

 

Destaques do texto do anúncio: “Por que escolher a FMU - em um mercado de 

trabalho cada vez mais competitivo e que busca profissionais qualificados e atualizados, 

especializar-se é imprescindível. Por isso, uma Pós-graduação de alto nível pode impulsionar 

a sua carreira e ajudar a definir o melhor caminho para o seu sucesso profissional”. 

Análise textual interpretativa: Afirma que a pós-graduação pode mudar muita 

coisa na vida do estudante. Aborda a competitividade do mercado, o perfil dos profissionais 

desejados pelas empresas, impulso na carreira e sucesso profissional. Novamente a instituição 

como solução para impulsionar a carreira. Ela ajuda na definição. 

Análise da imagem: Três jovens executivos, dois rapazes sorridentes e uma moça 

com olhar desafiador. Ao fundo estão os edifícios indicadores de grande metrópole. Uma 

clara mensagem sugerindo sucesso no mundo dos negócios. Há o estereótipo do jovem 

executivo livre no mundo dos negócios. Os melhores serão disputados nas melhores 

empresas. Mas há um homem na liderança. 
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Figura 8 – IBMEC 

 

Fonte: Revista Você S/A (jul.2010) 

 

Destaques do texto do anúncio: “Você pode fazer planos para o seu futuro ou fazer 

o seu futuro”. “Pós-graduação IBMEC 2010. Seu talento sempre em movimento”. “Parcerias 

nas principais cidades brasileiras” “Ensino aplicado e pragmático” “Corpo docente de 

excelência reconhecida pelo mercado” “Ambiente que estimula e aumenta o networking” 

“Uma pós para colocar seu talento em movimento” 

Análise textual interpretativa: Diz depender de o leitor fazer seu futuro, que 

precisa sair do planejamento e ter atitude, movimentar-se. Como solução propõe estudar na 

instituição possuidora de algo pronto, não é preciso pensar, apenas ingressar. Destaca 

parcerias, corpo docente, networking e otimização do talento. Alerta o interessado para cuidar 

do futuro, adquirir perfil empreendedor e desenvolver o atraente networking proporcionado 

pela instituição.  

Análise da imagem: Quatro jovens executivos (três homens e uma mulher), na sala 

de reunião de uma empresa moderna. Ao fundo há um gráfico, demonstrativo de crescimento. 

Quem opta pela instituição terá boas chances de ser um executivo como o da imagem. 
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Figura 9 – São Judas 

 

Fonte: Revista Você S/A (jul.2010) 

 

Destaques do texto do anúncio: “Processo Seletivo totalmente on-line” “81% de 

professores mestres e doutores + Especialização em carga horária de 432 horas/aula + Opções 

de cursos também aos sábados + Bolsas, Créditos e Descontos + Duas unidades: Butantã e 

Mooca”. “Seu diploma ganha, o mercado ganha e você ganha mais ainda”. 

Análise textual interpretativa: Destaca as inscrições abertas e os cursos oferecidos. 

Ao lado da imagem, evidencia vitória com “mercado ganha”. Quem estuda na instituição se 

torna um ganhador. O fato de o processo seletivo ser on-line indica praticidade, e pode atrair 

os mais tímidos ou comodistas. Oferecendo opções aos sábados, possibilidade de bolsas e 

facilidades de pagamento, atrai um aluno de pouco poder aquisitivo. Apresentando duas 

unidades independentes, demonstram opção para problemas de locomoção e trânsito. A 

quantidade de horas-aula (432) pode indicar extensão, demonstrando não ser um curso rápido. 

A instituição afirma ter características de solução para questões „práticas‟, eventual problema 

para o candidato. 

Análise da imagem: Quatro jovens executivos bem vestidos e felizes (dois rapazes e 

duas garotas). Estudar na São Judas pode proporcionar felicidade. 



 

 

99 

Figura 10 – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC 

 

Fonte: Revista Você S/A (jul.2010) 

 

Destaques do texto do anúncio: “Pós-graduação em Administração e Negócios é no 

Senac”. “A gente faz diferente hoje para você fazer diferença amanhã”. “Centro Universitário 

Senac - avaliado pelo MEC como o 2° melhor no Estado de São Paulo e o 5° no País”. 

Análise textual interpretativa: Destaca a instituição e os cursos oferecidos. 

Demonstra alinhamento com tendências ao afirmar ser diferente hoje em virtude de 

investimento no futuro do aluno, mas não diz qual diferença. Ressalta a posição do Centro 

Universitário segundo o MEC no Estado de São Paulo e no Brasil. Porém, nada específico à 

pós-graduação. 

Análise da imagem: Dois jovens executivos (um rapaz e uma garota) bem vestidos, 

lap top, caneta tinteiro, pasta de executivo, além de um gráfico crescente. As pessoas, os 

trajes e os objetos demonstram clara alusão ao sucesso profissional que o aluno poderá obter 

se estudar na instituição. 
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Figura 11 – VERIS Faculdades 

 

Fonte: Revista Você S/A (jul.2010) 

 

Destaques do texto do anúncio: “Quer uma sala com seu nome na porta? É melhor 

começar pela porta que leva para o mundo real”. “Você S/A, Melhores MBAs no Brasil”. 

“Para se destacar no mundo real, você precisa de uma Pós-Graduação conectada com a 

realidade. Por isso, a Veris Faculdades oferece cursos que estão entre os melhores MBAs do 

Brasil pelo 5° ano consecutivo, segundo a revista Você S/A. Consequência de um ensino 

dinâmico troca de experiência entre alunos de diversos setores e aprendizado com situações 

reais de mercado”. “Parceria com os maiores players mundiais do mercado de tecnologia”. 

“Módulo internacional na Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos ou no Canadá”. 

Análise textual interpretativa: Estimula o desejo de ter uma sala com nome na 

porta. Indicador de alta hierarquia, pois a maioria dos escritórios é aberta. É um estímulo a 

partir de um estereótipo. Destaca alinhamento com o mercado internacional e a boa avaliação 

pela revista Você S/A, como parâmetros de excelência. Ser bem avaliado no próprio veículo 

do anúncio pode demonstrar pouca isenção. Contudo, de fato este é o veículo de maior 

credibilidade e circulação (223.018 exemplares – edição 145) sobre educação continuada. 

Também trabalha a partir da visão de colonialismo ao destacar parceria com instituições 

internacionais. Nacional não basta. 

Análise da imagem: Dois jovens felizes na sala de reuniões em empresa moderna. 

Ter sucesso na carreira gera felicidade e estudar na Veris é o passaporte. 
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Figura 12 – Capa da Edição 145 da Revista Você S/A (Editora Abril) de julho/2010  

(Onde se encontram os anúncios analisados) 

 

4.2.3 Síntese das análises 

A palavra mais citada é “mercado”, em 45,45% dos anúncios. Logo, este é o foco 

principal, demonstrando alinhamento com o mercado de atuação do público-alvo. As pessoas 

nas imagens são jovens, apontando o interesse em recém-graduados e iniciantes de carreira.  

Os elementos ideológicos presentes nas peças publicitárias refletem a crença imaginária, de 

executivo bem-sucedido, do aluno ao ingressar na instituição. Os anúncios como expressão/ 

comunicação organizam a atividade mental dos receptores. Em meio a dúvidas dos 

interessados, os discursos oferecidos são aceitos sem necessidade de pensar. As instituições 

parecem dispensar candidatos pensantes, basta ingressar no curso. Inverte-se a ordem lógica 

do saber. O produto vem pronto, basta adquirir. 

A comunicação analisada permite significações e ressignificações por parte do 

receptor ao organizar-se conforme desejos e necessidades, gerando elementos da identificação 

receptor-consumidor com instituições anunciantes. Como parte da sociedade de classes, o 

capitalismo, os discursos, textuais e imagéticos, trazem a diferenciação entre dominantes e 

dominados na igualdade camuflada de gêneros. 

Boa parte das instituições intenciona apresentar referências externas para validar a 

argumentação em causa própria. Seja o MEC, a revista Você S/A, aluno ou ex-aluno. A 

aprovação da revista pelo leitor-receptor, por consultá-la, a autoridade do MEC, instituição  

 



 

 

102 

governamental reguladora, o uso do testemunhal como argumento de identificação e 

validação inserem o texto no contexto-histórico social conhecido pelo receptor. 

Os rankings, seja do MEC ou de veículos de comunicação, como o da própria revista 

na qual os anúncios estão inseridos (Você S/A), evidenciam a competitividade no setor de 

educação continuada, comprovada também pelo crescimento de cursos e instituições. Estas 

preocupam-se com os requisitos exigidos no ranqueamento para utilização de argumentos 

mercadológicos atraentes aos olhos dos interessados. 

Nota-se em algumas instituições a citação da posição no ranking, não 

necessariamente a associam ao curso de pós-graduação oferecido, mas utilizam este indicador 

como referência. Embora não se trate de propaganda enganosa, porém sugestiva, pode ser um 

título atribuído a determinada área da instituição comprova a qualidade de outro curso. É 

preciso averiguar os quesitos de avaliação do ranqueamento. Na mesma linha, há a tentativa 

de estender qualidades da graduação para os cursos de pós-graduação, como no Senac ao 

destacar seu Centro Universitário. 

Os modelos dos anúncios usam roupas sóbrias, discretas, elegantes e de cores 

neutras. Roupas de trabalho em escritório, estereótipo do jovem executivo bem-sucedido. Os 

modelos dos anúncios se apresentam sérios e seguros (30%); 10% inseguros e com dúvidas; e 

60% sorrindo. A maioria demonstra que a educação continuada proporciona segurança e 

felicidade, em virtude da associação com sucesso na carreira. 

Nos discursos existem referências a tradições e conceitos de gerações passadas. 

Percebendo ou não a entrelinha, o receptor confia e se identifica com o anúncio por 

reconhecê-lo (consciente ou não). A linguagem utilizada é similar ao universo corporativo, 

pois aborda mercado, currículo, crescimento, carreira, entre outros. Remete a um mundo do 

qual o receptor pretende fazer parte. 

Todos os anúncios analisados se voltam à recepção com discurso persuasivo, usando 

argumentos estereotipados explícitos, buscando identificação com o público-alvo. Refletem a 

leitura do mundo jovem ansioso por carreira de sucesso, com boa remuneração e posição de 

poder com praticidade. Jovem nascido no mundo de constante mudança, bombardeado de 

informações, acostumado à segmentação, habituado à rapidez, e precisará estar apto a atuar 

neste cenário profissional. Ter sucesso é ser bem-sucedido financeiramente, ocupando cargos 

de comando. 
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No imaginário, os interessados querem sucesso profissional e os elementos 

ideológicos trabalham a mesma abordagem. As instituições atendem aos desejos dos 

receptores nos anúncios. Um curso de educação continuada deveria ser percebido como 

oportunidade de ampliação do saber.  

É um produto de consumo ao ser conceituado como ponte para desenvolvimento de 

carreira. Tal conceito só pode ser trabalhado a partir de signos ideológicos transformadores 

dos desejos das instituições em matrículas de alunos. 

Todas as pessoas nas imagens dos anúncios são brancas. O sucesso está relacionado 

a ser branco. É um facilitador da leitura mundo. Pois existem mais executivos brancos nos 

cargos de poder. O poder aquisitivo está mais concentrado na raça branca. A menção à 

internacionalização é um argumento positivo mesmo desconhecendo a qualidade do conteúdo 

da proposta. 

Além de assumir diretamente a primazia da posição hegemônica (a naturalização do 

ideológico), fica claro o preconceito das instituições buscando o perfil dos alunos que desejam 

ser contratados pelas melhores corporações. Segundo pesquisa do Instituto Ethos (TERRA 

NOTÍCIAS, 201135) 94% dos executivos das empresas são brancos. Logo, os cursos são 

publicados para atrair o público-alvo de interesse das organizações, gerando um ciclo. Os 

brancos conseguem as melhores vagas porque são estimulados a estudar e podem pagar uma 

instituição privada. Por consequência, conseguem destaque nas corporações, tornando-se 

exemplos para outros brancos, ampliando a exclusão. 

Apesar dos homens serem maioria nos anúncios (57,89%), não há diferença 

significativa com relação à quantidade de mulheres (42,10%). Em 27,27% dos anúncios as 

mulheres aparecem sozinhas. Mas quando aparecem com homens, representam 36,36%, estão 

em minoria em 50%. Nos grupos de pessoas, as mulheres são minoria. Segundo a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE (PESQUISA NACIONAL..., 201136), as 

mulheres são maioria tanto nos cursos de graduação como nos de pós-graduação. A 

contradição se apresenta na mesma pesquisa do Instituto Ethos citada.  
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No quadro de executivos, os homens representam 88,5% e as mulheres 11,5%. As 

mulheres investem mais na formação acadêmica e os homens ocupam os melhores cargos. 

Mesmo sendo as mulheres o público de maior interesse das instituições de educação 

continuada, o objeto de desejo, sucesso na carreira profissional, é ocupado pelos homens. Por 

esta razão estão em maior evidência em relação às mulheres nos anúncios. A entrelinha é para 

que elas se sintam desafiadas a conquistar os cargos masculinos. 

Os discursos induzem à crença na conquista do sucesso profissional pelo 

investimento na educação continuada. Desenvolvendo a carreira, o sucesso e a felicidade, para 

o jovem branco, serão itens conquistados. Poucos anúncios, em proporção sem 

representatividade, citam conhecimento e ensino. O comprometimento demonstrado pelas 

instituições como prioridade é com o sucesso profissional e não com o saber. Mesmo 

mencionando conhecimento ou subentendo-o, no contexto, a associação é ao desenvolvimento 

de carreira e ao sucesso profissional. Os anúncios têm alicerces nas práticas cotidianas e 

culturais, pois atendem as exigências de contratações das corporações. 

As análises confirmam na prática as afirmações de Morin (2005) e Gardner (2007) 

quando afirmam a necessidade de revisão do modelo educacional. A educação continuada 

precisa ser repensada com equilíbrio, priorizando a capacidade do saber. A mercadorização da 

educação e seus limites precisam de reflexão e alinhamento com o futuro do planeta. 

4.3 ANÁLISE DE ENTREVISTAS SELECIONADORES DE RECURSOS HUMANOS 

Realizamos uma pesquisa de abordagem qualitativa constituída para reunir 

documentação direta. Entrevistas semiestruturadas, de questões abertas, realizadas via e-mail, 

com abertura para réplica e tréplica, em outubro de 2011. 

O objetivo principal é conhecer os processos seletivos corporativos na abordagem 

dos selecionadores, com o intuito de identificar a influência das corporações nos cursos de 

educação continuada. 

A amostra foi constituída por dez profissionais entrevistados, divididos entre 

headhunters e executivos de recursos humanos corporativos, de São Paulo (SP), responsáveis 

por processos seletivos. A experiência como selecionadores do grupo varia entre 3 e 25 anos 

na área de Recursos Humanos (RH). 
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4.3.1 Palavras de selecionadores 

1) Qual a prioridade em um processo seletivo, na fase de seleção de currículos, 

independente do cargo? (competências, realizações, formação acadêmica, experiência/ outras) 

Para os headhunters a prioridade na etapa da seleção de currículos é atender o perfil 

solicitado pelo cliente, mesmo ferindo as boas práticas de mercado, como mostram as 

transcrições a seguir: 

“Eu diria que o primeiro corte, quando olho um cv, é se ele atende aos pré-requisitos 

gerais solicitados pelo cliente”. Complementa o respondente: “Alguns clientes são mais 

rígidos, outros mais flexíveis, mas em geral, o corte é feito considerando a faixa etária (por 

mais que isso não seja permitido oficialmente, isso é um fato)”. 

Os profissionais corporativos de RH não são específicos. Dizem buscar o perfil 

descrito pelo responsável da vaga na organização, demonstrando pouca influência, poder ou 

autonomia. 

Todos (headhunters e RH corporativo) citam a importância de experiência e 

realizações. A maioria cita também a formação acadêmica. Um headhunter apresentou um 

argumento contemporâneo. Embora sem representatividade estatística, aponta uma 

particularidade geracional dos entrantes no mercado de trabalho: 

ESTABILIDADE profissional. Recebo sempre instruções dos DONOS DE 

EMPRESAS, ou Presidentes, ou Diretores e Gerentes, mas a primeira 

exigência que me fazem é para observar nos currículos a estabilidade dos 

candidatos, no mínimo 2 anos em cada empresa, mas isso é no MÍNIMO 

mesmo. O ideal é uns 4 anos em cada empresa. (grifo nosso) 

As gerações Y e Z desejam rápido crescimento profissional e decepcionam-se por 

não receberem promoções rápidas (menos de um ano). Devido a esta insatisfação, trocam de 

emprego com facilidade. As empresas se ressentem de tal comportamento por terem os 

resultados prejudicados e o investimento desperdiçado. 

Para esses jovens, estabilidade profissional não se confunde com emprego 

estável. O que a pesquisa deixa claro é que a percepção de estabilidade pela 

Geração Y está relacionada, sobretudo, à solidez de sua carreira. Os 

resultados mostram que os novos profissionais almejam atingir altos cargos 

em curto prazo, capacitar-se para aproveitar novas oportunidades, obter 

maior remuneração, possuir um currículo que cause impacto, enfim, ter 

competência reconhecida. Ser estável, para os profissionais da Geração Y, 

significa ter uma formação consistente, uma carreira que agregue valor para 

o mercado de trabalho e, a partir disso, um retorno financeiro que lhes 
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permita investir em seu desenvolvimento pessoal sem grandes preocupações. 

A palavra da vez é empregabilidade: para a geração Y mais vale ter um 

histórico que torne o profissional desejado pelas organizações do que 

construir uma longa carreira dentro de uma mesma empresa. 

(NASCIMENTO, 201137) 

A diferença de entendimento leva a diferença de comportamento. A geração y e 

posteriores comprometem-se com a estabilidade de sua carreira, são zelosos com seus 

currículos e por isso investem em educação. 

2) E para um iniciante na carreira, ainda sem experiência (jovem), o que é prioridade 

no currículo? 

Para o profissional sem experiência, o principal item no currículo é a formação 

acadêmica. Embora outras características tenham sido mencionadas, como trabalho 

voluntário, curso técnico e atividades extras curriculares, o repetido em todas as falas é a 

formação acadêmica. Conceito alinhado com o discurso publicitário das instituições de ensino 

que sugere sucesso na carreira ao cursar uma pós-graduação. É uma métrica do processo 

seletivo. 

3) Com quais assuntos os candidatos devem estar atualizados? (gerais, além dos 

específicos/técnicos exigidos para vaga) 

A maioria afirma que além das necessidades técnicas da vaga, os candidatos 

precisam demonstrar conhecimentos gerais. Um headhunter detalhou que para os cargos 

gerenciais isso não é muito importante, a parte técnica tem mais peso. Já para seleção de 

trainees, conhecimentos gerais têm maior relevância: “O fato do candidato ler ou não o jornal 

e estar atualizado com o que acontece no mundo não tem muito peso nos cargos que avalio 

(gerenciais)”.“Nos processos seletivos de trainees isso é, em geral, um pré-requisito”. 

Um profissional experiente não precisa demonstrar conhecimentos gerais se atende 

os requisitos descritos no perfil da vaga, conhecimento técnico. O foco é na produção e 

resultado e não no sujeito. As corporações não se preocupam com educação. Preocupam-se 

com o conhecimento necessário para o bom desempenho das tarefas. 

O contexto confirma a especulação publicitária na mercadorização do ensino. 

Oferecem a oportunidade do que as empresas querem contratar, especialistas. 
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4) De forma geral, com que frequência um profissional deve atualizar seus 

conhecimentos e qual tipo de curso (técnico, especialização, mestrado, outro) é o mais 

adequado? 

Com relação à frequência de atualização profissional, somente um entrevistado cita 

um período específico “anualmente”. Para maioria a atualização deve ser constante: “O 

profissional tem que buscar se aprimorar sempre”. 

Independente da contribuição da organização, o interesse de atualização tem de partir 

do profissional. Pagando ou não precisa reciclar-se constantemente. Com a rápida 

transformação contemporânea, novos conceitos surgem. Ser atualizado é ser moderno, não é 

ultrapassado. Um curso apenas não basta. Mesmo sendo focadas no lado técnico, as 

organizações sentem a necessidade de profissionais mais completos, com formações e fontes 

diversificadas. Além da formação e experiências, a bagagem em assuntos gerais e networking, 

por exemplo, por ampliar repertório, podem contribuir para melhores relacionamentos e 

cruzamento de informações pertinentes aos negócios. 

5) Como avalia as instituições de ensino superior presente nos currículos recebidos? 

Existem preferências? Quais? 

Quando questionados sobre como avaliam as instituições de ensino nos currículos, 

mencionam ser a preferência pela instituição, normalmente, uma atribuição do requisitante da 

vaga ou cliente. Mas todos citam as que consideram de 1ª e, em alguns casos, de 2ª.  

Observa-se uma transferência de responsabilidade, dando certo ou errado, as exigências foram 

do requisitante da vaga e não do profissional de RH, supostamente um especialista na 

atividade: “Sim as faculdades consideradas de primeira linha: USP, Mackenzie, PUC, ESPM, 

Unicamp, depende também da graduação exigida no perfil profissional”. 

Conforme a especialidade, destaca-se a preferência pela instituição. Por vezes uma 

universidade mal avaliada pode possuir um curso isolado excepcionalmente bom. Ou, um 

ótimo aluno, por próprias virtudes, pode ter bom desempenho em um curso ruim. Ambas as 

possibilidades permitem eliminar o currículo de um bom candidato iniciante apenas pela 

instituição cursada. O que poderia ser identificado na entrevista, em uma grande disputa pela 

vaga, o filtro preliminar não avalia exceções.  
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6) Como forma sua opinião sobre as instituições de ensino consideradas bem 

avaliadas? 

Apesar de todos citarem, ninguém soube ao certo dizer se as instituições as quais 

acreditam ser de 1ª linha, de fato são. Não mencionaram utilizar a publicação anual do MEC 

com base no Índice Geral de Cursos da Instituição (IGC). Um entrevistado afirma pesquisar 

anualmente, mas não se recorda de citar as fontes. Outro entrevistado chega a citar o“Guia do 

estudante, Enade”, mas complementa “Além de conhecer pessoas que cursam diversas 

instituições”, demonstrando pouca familiaridade com dados oficiais e declarando utilizar um 

recurso pessoal sem representatividade estatística, baseado em percepção isolada. Um 

headhunter assume sua opinião sobre os profissionais de RH corporativos, seus clientes: 

Apesar da avaliação dos cursos superiores que é divulgada anualmente pelo 

MEC, existe uma dificuldade por parte dos profissionais de RH e das 

empresas em absorver tais informações. Em geral, os conceitos já são 

cristalizados na divisão 1ª, segunda e terceira linha. 

Pelas respostas obtidas, confirma-se o desconhecimento real qualitativo sobre as 

instituições de ensino. Em um século que nasceu com um rápido ritmo de transformações, os 

selecionadores desconsideram a possibilidade de melhorias em instituições com imagem 

mediana ou negativa. Assim como a viabilidade de uma excelente instituição perder 

qualidade. Simultaneamente, nota-se haver uma brecha para a pessoa com curso não tão 

qualificado, mas talentosa, ter um bom desempenho e ser selecionada para um cargo, desde 

que ultrapasse o filtro seletivo dos currículos e consiga uma entrevista. 

7) Qual o seu conceito de sucesso na carreira? 

O conceito de “sucesso na carreira” é personalizado, não há consenso. Existem 

palavras ou expressões repetidas nas respostas obtidas, das quais extraímos uma definição: 

“Sucesso na carreira é fazer bem o que gosta e ser reconhecido pelos feitos que possibilitam a 

qualidade de vida para ser feliz”. 

O “ser reconhecido”, além de elogios envolve boa remuneração, promoções e 

benefícios. “Qualidade de vida” e “ser feliz” também possuem conceitos personalizados, cada 

um tem o seu, embora a busca possa ser permanente. Todos acreditam na felicidade e a 

idealizam no reconhecimento externo do sucesso profissional. Reconhecer-se não basta, ou 

não há esta capacidade. O reconhecimento precisa vir dos outros, principalmente da 

hierarquia superior corporativa, sem o qual, acredita-se não haver sucesso, e a felicidade não 

poderá ser conquistada. 
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8) Com relação ao assunto abordado, existe algo que deseja acrescentar? 

Referente a outras curiosidades contidas nas entrevistas não questionadas 

diretamente, destacamos a exigência de um segundo idioma fluente, de preferência inglês, 

através de vivência internacional: 

A maior dificuldade que encontramos é o candidato não ter o inglês 

desejado. Vejo que muitos saem da faculdade e vão fazer uma pós. No meu 

entendimento a pessoa deveria se dedicar primeiro ao curso de línguas e 

depois de uns dois anos atuando na sua área ele aproveitaria muito mais uma 

pós ou um MBA. 

Em alguns casos, o apresentado no currículo como fluente não se confirma na 

prática, ao realizar a entrevista no idioma. Tal ocorrência pode gerar descrédito nas descrições 

do CV. Se um item não corresponde à realidade é possível encontrar mais falhas. Outra 

observação do comentário é referente a cursar uma pós-graduação sem experiência 

profissional. Por outro lado, há uma contradição. Os entrevistados afirmaram ser a formação 

acadêmica um diferencial para profissionais inexperientes. Embora não seja este o ideal é um 

filtro importante por demonstrar também o investimento em carreira. 

Para o profissional sênior, a formação técnica é determinante. Para ambos, iniciante e 

experiente, a avaliação comportamental e competências são analisadas. 

4.3.2 Síntese das análises 

Entendemos o universo de processos seletivos como complexo e com curiosas 

contradições. Contradições sinalizadoras de pouco profissionalismo ou de fundamentação rasa 

dos conceitos expostos na mídia, tido como corretos.  

Com quatro anos de experiência na RH, Lívia já encontrou situações 

bizarras. Numa delas, um candidato soltou um palavrão ao ser informado 

sobre o salário do emprego que queria. Foi considerado desclassificado pelo 

recrutador, mas, mesmo após o comportamento mal educado, seguiu na 

disputa pela vaga. (CAMARGO, 201138) 

Um comportamento desclassificatório como o citado, não desclassificou o candidato. 

A vantagem está na análise personalizada. Porém, ocorre somente com pessoas que superaram 

a etapa do currículo para entrevista. Da mesma forma, orientadores de carreira recomendam 

currículos simples, com duas páginas, de folhas brancas ou papel reciclado, forma de 
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descrever o conteúdo, ordem cronológica decrescente, tipo de letra tradicional, sem exageros 

ou grandes diferenciais estéticos. A expressão “como fazer um currículo” no  

Google apresenta 2.580.000 resultados com dicas (GOOGLE, 201139). Já o portal  

ClikCarreira realiza um concurso para o currículo mais criativo e diferente. Um candidato 

precisa decidir qual a melhor dica a seguir em meio a tantas opções propagadas pelos tidos 

como especialistas em RH. 

Esqueça os currículos burocráticos, escritos com a fonte Times New Roman 

12 e linguagem truncada. Se você bolou um currículo diferente e criativo, 

que conta sua trajetória profissional de forma original e foge do padrão da 

maioria dos CVs que vemos por aí, envie seu projeto para nós! (JIMENEZ, 

201140) 

A somatória de contradições descrita, anteriores e posteriores, entre os profissionais 

de recursos humanos, ocorrem também em virtude da origem de suas formações acadêmicas, 

variando entre psicólogos, assistentes sociais, administradores e até relações públicas.  

Segundo Elias (2011), o RH operacional pode ser formado por profissionais de 

humanas, com foco nas pessoas e não nos negócios, ou por pessoas de administração com 

foco no negócio e dedica pouca atenção aos colaboradores. Atuam de forma passiva, 

conforme a demanda solicitada. Ambos são incompletos. O RH estratégico, ainda 

engatinhando no Brasil, intenciona o equilíbrio, mas ainda se prende às atividades 

burocráticas da organização e por isso não evolui (ELIAS, 201141). Cursos superiores ou de 

extensão sobre Gestão de Recursos Humanos com interdisciplinaridade, ainda são recentes e 

demandarão tempo para crescer e amadurecer na hierarquia corporativa. Os manuais de dicas 

sobre processos seletivos podem indicar estatísticas de resultados positivos, mas a cultura 

corporativa abre diversas oportunidades diferenciadas. 

Ao assumir atender ao desejo de um cliente interno ou externo, o profissional de 

recursos humanos, da corporação ou contratado (headhunter), se restringe à atuação passiva, 

de pouca contribuição para um especialista. Enquanto o responsável pela vaga, provavelmente 

com menor experiência quanto às competências pertinentes a um bom profissional, é decisivo 

no processo. É possível realizar uma seleção alicerçada em preferências pessoais. Este 

raciocínio se sustenta também no comprometimento pouco ético alinhado com as exigências 
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apresentadas ao candidato no processo seletivo, envolvendo a possibilidade de preconceito de 

faixa etária, por exemplo. Embora a preferência seja por profissionais experientes, se espera 

encontrar tal experiência nos jovens.  

Em entrevista a Mauro Leray, DeAnne Aguirre consultora de RH afirma: 

O problema é o modelo de gestão de talentos que está sendo usado. Em todo 

o mundo as empresas usam modelos que foram estabelecidos 20 ou 30 anos 

atrás, com base no cenário de então. Tínhamos homens brancos, da Europa 

Ocidental ou da América do Norte, decidindo como o modelo deveria ser. 

Eles criaram algo que era bom para a época, um modelo de gestão de 

talentos bastante hierárquico que se resume a uma escada corporativa. 

Tipicamente, inclui emprego em tempo integral, estar presente no escritório 

e trabalhar muitas horas por dia para que o seu chefe o visse. Riscos e 

fracassos não eram valorizados. Também era uma geração que separava a 

vida no trabalho da vida pessoal, que por sua vez era separada do seu 

trabalho junto à comunidade, à igreja etc. Além disso, o dinheiro era o 

grande fator de motivação. Não é nada disso que move a geração Y. 

(LERAY, 201142) 

Na mesma matéria, Leray observa: “O RH passa a deixar de lado funções 

operacionais para atuar diretamente na linha de frente da estratégia das empresas, com a 

missão de desenvolver pessoas e promover mudanças”. Ambos informam necessidade e 

tendência, mas não a realidade presente. 

A convicção constatada por parte dos profissionais de recursos humanos no currículo 

é o filtro inicial do processo seletivo. A quantidade de currículos recebidos para uma vaga é 

grande e a maioria não atende aos pré-requisitos básicos solicitados. Xavier (201143) afirma: 

“É bem provável que deixemos de chamar muita gente em função dos currículos”. 

Os pré-requisitos solicitados pelo requisitante da vaga determinam o filtro no 

currículo. Para cargos de gerência e acima, as realizações e experiências na área são 

prioridades. Para os iniciantes a prioridade é a formação técnica. Nesta investigação entende-

se formação técnica como sinônimo de formação especializada. Um sujeito formado em 

comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda, por exemplo, possui 

formação técnica. 

Um dos principais problemas dos currículos são as inverdades identificadas 

inicialmente no idioma (outro filtro). É comum não ser do nível descrito. Constatações como 

essa podem comprometer não apenas o restante do conteúdo descrito no currículo, mas pode 
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impedir uma nova oportunidade na organização no futuro, ou uma indicação do profissional 

de RH para vaga em outra organização. 

Com o inexperiente, selecionadores preferem o melhor domínio do idioma a uma 

pós-graduação. Acreditam no melhor resultado da educação continuada se somada a 

experiências profissionais anteriores. No entanto, declaram também ser a formação acadêmica 

o item mais importante quando selecionam iniciantes. Verdadeiro dilema para os candidatos. 

Mais um indicador contraditório surge na investigação dos inexperientes. Devido à 

inconstância, característica das novas gerações, a estabilidade profissional é apontada como 

diferencial importante. É tarefa do RH identificar o nível de estabilidade em um candidato 

sem experiências profissionais anteriores. Depois de contratado, há outro desafio, que é reter 

este colaborador, pouco comprometido com emprego e simpatizante do empreendedorismo, 

motivado na empresa. Organizações não querem investir em pessoas que rapidamente partirão 

para outra instituição. Seria perda de tempo e de recursos. 

Idioma ou especialização, a convicção sobre atualização ou reciclagem é a 

constância. Independente de ser um investimento ou benefício da organização, o candidato 

deve demonstrar o desejo contínuo em adquirir novos conhecimentos. A forma de evidenciá-

lo no primeiro filtro é o apresentado no currículo. 

Um importante aspecto, considerando a situação crítica de ensino no Brasil, é a 

qualidade da educação. Em idiomas se deseja a experiência internacional. Nos cursos 

superiores ou de extensão a preferência é por faculdades de primeira linha, as mais 

conceituadas, nacionais ou não. Anualmente, o MEC publica a relação destas instituições. A 

surpresa é que os selecionadores acreditam conhecerem esta relação e não a consultam. 

Demonstram não existir crença em mudanças ou em inovações. Provavelmente, há a 

acomodação por acreditarem no discurso publicitário apresentado nos anúncios das 

publicações do meio. Por possuírem opinião formada pela tradição, reconhecem os discursos 

apresentados sem o benefício da dúvida. Este comportamento abre espaço para erros crassos 

no processo seletivo, o que pode eliminar o currículo de um bom candidato e interferir em seu 

desenvolvimento de carreira a caminho da felicidade. 

Especificamente a pós-graduação lato sensu sequer é avaliada pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP) e o Ministério da Educação MEC no ICG, 

como ocorre com a pós-graduação stricto sensu. Sua classificação é por adoção do resultado 

da avaliação da graduação pertencente à mesma instituição. Currículos de profissionais 
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experientes, e em alguns casos até de iniciantes, têm a imagem das especializações associadas 

à qualidade das instituições às quais pertencem. Sendo imagem uma percepção, real ou não, 

há outra possibilidade de erro no processo seletivo. 

Como dito, os selecionadores entendem sucesso de carreira como fazer bem o que 

gosta e ser reconhecido pelos feitos, possibilitando assim a qualidade de vida para ser feliz. 

Mesmo com conceitos personalizados, a essência é essa. Não há sucesso sem reconhecimento 

e não se alcança a felicidade, utópica ou não, sem o reconhecimento. Entende-se que só é 

possível ser feliz se terceiros, através do reconhecimento, permitirem. 

Falhas existem em diversas áreas ou profissões, boa parte das características do ser 

humano repete-se com intensidades diferentes – Exemplos: insegurança, imaginação, prazer 

ou medo. Esta reflexão evoca a influência dos processos seletivos demandados pelas 

corporações na elaboração dos cursos de educação continuada. Ao receber esta influência, as 

instituições de ensino elaboram seus discursos publicitários para os receptores (futuros alunos 

e selecionadores). Alunos conquistando boas colocações nas organizações tornam seus 

currículos referências com o selo da faculdade cursada, resultado estimulador do crescimento 

da instituição de ensino, do curso e do mercado de educação. Os produtos são criados 

conforme os desejos do consumidor direto (alunos) e indiretos (corporações), mesmo sendo 

estes desejos originários do imaginário não fundamentado, prática do mundo pronto. 

Conforme a divulgação de uma vaga, o processo seletivo pode ser realizado por 

atacado, limitando possibilidades de candidatos, bons ou não, no comparativo quantitativo e 

qualitativo de pós-graduações, as quais não contam com boa avaliação como referência. 

A comunicação realizada pelas instituições de ensino, dirigida aos receptores, é 

inspirada em discursos frágeis e contraditórios extraídos do imaginário hegemônico de 

selecionadores, que reproduzem discursos publicitários das instituições. Provavelmente, a 

baixa autonomia e pouco respeito interno dos departamentos de recursos humanos estimulam 

profissionais passivos. Pensar estrategicamente na seleção de colaboradores é o melhor 

caminho para a qualidade dos negócios. Contudo, é possível perceber o desperdício de 

oportunidades. 

Contextualizando Walter Benjamin, Martin-Barbero (2009, p.80) analisa: “Não se 

pode entender o que se passa culturalmente com as massas sem considerar a sua experiência”. 

Não apenas massas, para entender qualquer grupo ou sujeito, a experiência deve ser 

considerada. Logo, os profissionais de RH não são culpados isoladamente por processos 
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corporativos desorganizados. Mas ampliar tal análise foge do recorte de interesse. Em linha 

com Martin-Barbero, o relevante do argumento é a teoria das mediações por abordar a 

comunicação mediada como estimuladora de novos sentidos do imaginário. É um formato 

dirigido que permite conduzir comportamentos dos receptores.  

A particularidade neste estudo é a via de mão dupla. Instituições de ensino se 

alimentam de informações das corporações para elaboração de cursos lato sensu e comunicá-

los. E as corporações alimentam-se das informações das instituições de ensino. Em ambos os 

sentidos as informações são mediadas e promovem sentidos no imaginário. No primeiro caso, 

a comprovação está no discurso publicitário das instituições de ensino. No segundo, constata-

se tanto nas respostas dos entrevistados, como no observado na mídia espontânea. O governo 

não é protagonista nesta relação, nem como avaliador. É uma relação mercadológica entre 

educação e corporação. 
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CONCLUSÃO 

A mercadorização da educação continuada lato sensu constatada apresenta-se em 

ambientes simultaneamente simples e complexos. Simples por sabermos da ausência de 

preocupação do Estado na privatização do ensino. Ao delegar sua responsabilidade e não 

estabelecer rigor nas regras demonstra o desprezo dirigido ao segmento. Para o Estado é 

pertinente divulgar números como quantidades de novos cursos, de novas instituições, alunos 

em sala de aula etc. Tais feitos são importantes, mas ao desprezar a qualidade da educação, 

desconsidera-se o futuro dos pensadores do País e do próprio desenvolvimento da Nação. O 

Estado camufla o cenário da qualidade educacional na propaganda da quantidade. 

Empresa, por definição do sistema jurídico brasileiro, é a que realiza atividades 

comerciais, de fins lucrativos. Instituições de ensino privatizadas são empresas e tratam a 

educação como mercadoria, cujo objetivo principal é o retorno financeiro para a própria 

sobrevivência do negócio. A educação apresenta-se como um objetivo secundário e a sua 

qualidade pode depender do posicionamento de marketing da instituição. Se a estratégia for 

lucrar na quantidade de alunos, terá baixo custo e salas de aulas lotadas. Se preferir qualidade 

será de difícil acesso, cara e restritiva. Ambas competem no mercado para lucrar. 

O ambiente complexo se inicia no neoliberalismo do final do século XX por alterar 

os cenários: político, social e econômico. A concorrência internacional interferiu nos modelos 

de gestão das empresas que precisavam ser mais competitivas. A maioria aderiu à 

reengenharia, que por uma estratégia de marketing pouco lícita de seus autores, foi vendida 

como solução para o difícil momento das corporações, gerando milhões de demissões no 

mundo.  

O modelo não foi bem planejado, desconsiderou a humanização e não teve 

fundamentação acadêmica. Os sujeitos demitidos também precisaram tornar-se competitivos, 

reciclando ou adquirindo novos conhecimentos, aquecendo o mercado de educação 

continuada. Novas instituições de ensino surgiram e as já existentes multiplicaram seus 

cursos. Desde então, o segmento de educação continuada cresce como negócio em virtude da 

carência dos sujeitos, despertando o interesse até de organizações de outros segmentos. 

Os dissabores das demissões ou desempregos culminaram em incertezas, 

inseguranças e instabilidades por parte dos sujeitos. Esses passaram a investir na qualificação 

necessária, ou possível, diante da competitividade por trabalho. Instituições de ensino criaram, 
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e continuam criando, cursos supostamente alinhados com as necessidades das corporações. 

Passaram a divulgar na mídia o sucesso profissional, caminho da felicidade, como provável ao 

cursar uma das especializações oferecidas nos anúncios publicitários. Inseguros e criados para 

perseguir a felicidade os sujeitos aceitam facilmente o discurso sem a percepção da 

mercadorização como objetivo principal da instituição. Ou desprezando o objetivo por 

considerá-lo comum para uma empresa da iniciativa privada. 

Na análise do discurso dos anúncios publicitários, apresentada no capítulo III, além 

do perfil padrão executivo que as instituições de ensino retratam para os receptores, nota-se a 

forte concorrência do segmento, pois apenas em uma edição de um veículo, onze instituições 

de educação continuada veicularam anúncios publicitários. 

Como apresentado nas entrevistas, apesar da tentativa das instituições de ensino de se 

inspirarem nas corporações para criação de seus cursos, os profissionais de recursos humanos 

corporativos são passivos nos processos seletivos, não se interessam em descobrir quais são as 

melhores instituições de ensino nas recentes avaliações do MEC, pois acreditam já saber. A 

preferência nos cargos executivos é por instituições de ensino tradicionais e conhecidas pela 

qualidade, mas não há a confirmação oficial ou de credibilidade das informações supostas. 

Não acompanham as mudanças, o que permite equívocos. Seguem apenas o solicitado pelo 

responsável da vaga, não especializado em processo seletivo. O discurso propagado na 

comunicação por profissionais de RH, tidos como especialistas, é falho. Sequer confirmam 

anualmente quais são as instituições de primeira linha.  

Estes executivos de RH também assimilam e divulgam o discurso publicitário das 

instituições de ensino, na provável crença de que estas divulgam pesquisas científicas. 

Acreditamos existir uma confusão entre trabalhos científicos e publicidade quando têm a 

mesma origem acadêmica. Imagina-se que uma instituição, conhecida e respeitada por 

produzir conhecimento, quando divulga algo é porque investigou. Como não há avaliação 

direta por parte do governo, as instituições de educação continuada possuem maior liberdade 

de atuação com cursos de alta lucratividade e praticidade. 

Entre os headhunters, por força da prestação de serviços aos clientes, alguns 

(poucos) consultam as avaliações das instituições de ensino realizadas pelo MEC. A fala é a 

mesma dos executivos corporativos de RH. Quem determina o perfil do profissional a 

contratar é o cliente responsável pela vaga, mesmo implicando em preferências pouco lícitas 

ou de ética duvidosa. 
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Na pós-graduação lato sensu, podemos verificar a teoria das mediações de Martin-

Barbero em funcionamento. O discurso apresentado pela publicidade utiliza “uma linguagem 

repressiva, de coação, não em forma explícita, mas sim dissimulada, linguagem hipnotizante 

que está na base do discurso ritual e autoritário” (MARTIN-BARBERO, 2004, p. 52), induz 

ao “pote de ouro no final do arco-íris”, à felicidade. Mesmo as instituições de qualidade de 

ensino inferior e de menor investimento (de terceira linha, mas não sem recursos), apresentam 

discursos estratégicos de marketing; transmitem o conceito de responsabilidade social por 

oferecer oportunidade de educação aos sujeitos menos abastados, que devem ter direito a 

educação. Utilizam a diferenciação de classes para provocar o interesse do receptor e 

promover a própria imagem. 

Percebemos nas contradições expostas por profissionais de recursos humanos, 

provável influência de confusão nos candidatos, que ambicionam destaque na competição por 

uma vaga. As contradições e confusões existem porque a participação dos especialistas em 

recrutamento e seleção não é decisória. Apresenta um caráter operacional. Provavelmente os 

sistemas de qualidade continuam restritos aos produtos e serviços. O relacionamento com os 

sujeitos não acata os tidos como especialistas internos. É possível que as áreas de recursos 

humanos não gozem de credibilidade interna para o bom desempenho de suas atribuições, a 

humanização corporativa deveria ser estratégica. Os sujeitos valorizam mais seus produtos do 

que a si mesmos ou a seus colegas. 

As instituições de ensino aceitam e compactuam com a confusão, pois na divulgação 

publicitária não estimulam a diversidade, importante para qualquer organização que valoriza o 

relacionamento com as diversas variações de consumidores. A empresa que determina apenas 

um perfil para seus colaboradores será menos competitiva em seus produtos e serviços para 

consumidores de diferentes perfis, por ter difícil identificação. Nota-se que as instituições de 

ensino de educação continuada não investem em pesquisas para elaboração de seus cursos, 

aparentemente se utilizam apenas de dados empíricos, não fazem jus ao espaço de produção 

do conhecimento que divulgam ser. Na ânsia por resultados mercadológicos, sequer investem 

no lançamento dos próprios produtos. Aproveitam-se da insegurança de seus candidatos 

dispostos a investir na felicidade. 

O discurso da felicidade apresentado aos sujeitos desde a infância nos contos de fada 

permanece na vida adulta. São caçadores de espécie em extinção. Antes, casariam com 

príncipes ou princesas e seriam felizes para sempre. Como a instituição casamento não 
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apresentou bons resultados, a opção mais segura passou a ser a conquista da felicidade 

independente da parceria. Investir na educação para desenvolvimento de carreira poderá 

resultar na conquista de cargos e salários na competição para o prêmio principal, a felicidade. 

Os altos cargos, de remuneração proporcionalmente vantajosa, permitem a aquisição 

e utilização de bens mais caros transmissores da imagem de felicidade. Ser (ou não) feliz não 

basta, o importante é demonstrar ser feliz. Tal comportamento pode evitar a rejeição social, 

distinguir o sujeito como diferenciado e permitir acessos restritos. É um comportamento da 

natureza humana, os sujeitos são mais frustrados que felizes, pois os organogramas 

corporativos são piramidais, e poucos atingem os escalões superiores. 

Ao utilizar o discurso de sucesso e felicidade, as instituições de ensino estimulam 

uma crença existente no ser humano. Há uma somatória e por isso é simples acreditar na 

publicidade, ela diz o que queremos ouvir, fala que seremos o que desejamos ser. Na 

padronização do executivo ideal os sujeitos tentam se transformar em indivíduos prontos, 

competentes, com os mesmos valores, falas, procedimentos, vestimenta e comportamentos. 

Adquirem, entre outras, uma identidade corporativa específica para o ambiente. Aprendem-na 

também nos cursos de educação continuada, que apresentam soluções prontas como certas. E 

quem não foi educado a refletir, sequer duvida. 

Currículos sem boa formação acadêmica, com pouca experiência e sem outros 

idiomas são descartados no início do processo seletivo, sem entrevista do candidato. Para 

passar pela primeira triagem, a pós-graduação lato sensu é um dos principais pré-requisitos e 

pode ser adquirida com certa facilidade, conforme o poder aquisitivo de cada um. As pessoas 

desconsideram as outras etapas dos processos seletivos.  

Nas suas diferentes vertentes, as entrevistas apuram também a forma de raciocínio do 

sujeito. Porém são necessários outros estudos para investigar a intenção de contratação dos 

profissionais padronizados por parte das corporações, não se sabe se desejam um indivíduo 

criador. Como identificado, o comando dos processos seletivos não está nas mãos dos 

profissionais de recursos humanos e sim nas dos responsáveis pelas vagas de diferentes áreas. 

Tal estudo se faz importante para confirmação do equívoco das instituições de ensino de 

educação continuada, ao planejarem e definirem seus cursos conforme o divulgado pelos 

profissionais de RH, muitas vezes auxiliados por assessorias de imprensa. 

O distanciamento entre o campo científico e o ambiente corporativo é prejudicial em 

algumas instâncias: o ambiente corporativo confunde estudos científicos com publicidade de 
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instituições de ensino e quem ajuda a preparar bons profissionais para as corporações são as 

instituições de ensino. Por isso, a iniciativa privada deveria estimular a qualidade da educação 

independente do modelo de gestão, eventual produto da moda ou oriundo de propaganda 

enganosa. As corporações deveriam apoiar-se mais em estudos acadêmicos e não em teorias 

pouco ou nada fundamentadas. O campo científico poderia ser mais flexível com as 

corporações, o que não significa atender a interesses específicos ou unilaterais. Os 

preconceitos de conhecimento ou financeiro, ocultos nas entrelinhas, precisam de estudos para 

superação. A educação privatizada, as instituições de ensino particulares são corporações, a 

diferença está somente no segmento de atuação, as corporações precisam dos estudos 

científicos para o desenvolvimento de seus produtos e serviços; e as instituições de ensino 

precisam de constantes investimentos – é uma relação de cliente e fornecedor de ambos os 

lados. Ter relações comerciais não significa existir conflito de interesses. 

A mercadorização da educação é um sério problema por interferir na qualidade da 

educação dos sujeitos. É utopia crer em solução simples. Parâmetros precisam ser constituídos 

para que o País não forme uma nação robotizada ou limitada. Assim como a educação de boa 

qualidade não deve ser um privilégio da elite e nem controlada por ela.  

Para iniciar a transformação da realidade, é fundamental que as corporações 

adquiram uma visão crítica de sua ampla participação na sociedade, entendendo os reflexos de 

suas ações planejadas ou não. Mesmo indiretamente colaboram, ao divulgar suas preferências 

nos processos seletivos, com a mercadorização da educação. 

A mesma visão crítica precisa envolver o questionamento da fácil aceitação de 

teorias administrativas pouco ou nada estruturadas e sem estudos científicos. Como na 

reengenharia, os danos podem ter proporções desastrosas pontuais ou mundiais. O campo 

científico lida com a visão crítica com habilidade e isenção. Mais um bom ponto de interesse 

comum entre academia e corporação. 

Como corporações, as instituições de ensino de educação continuada também 

necessitam da visão crítica sobre seu papel e influência na sociedade, contribuindo para a 

formação do indivíduo criador. Precisam identificar em seus próprios recursos (estudos 

acadêmicos), caminhos mais alinhados com o melhor conceito de educação do sujeito criador. 

Universidades, inclusive as de primeira linha e de difícil acesso, identificaram na 

educação continuada lato sensu um caminho de fácil receita. Os processos seletivos são 

menos exigentes, permitindo associar a marca de uma boa instituição ao currículo. Ou, no 
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caso das instituições menos renomadas e de menor investimento para os estudantes, é possível 

no mínimo agregar mais um diploma na formação acadêmica. 

Na insegurança de suas falhas e na ansiedade pela felicidade, os sujeitos tentam obter 

diplomas sem questionar a qualidade da educação. Pois não sabem questionar e escolhem a 

opção mais adequada do cardápio. 

A mercadorização da educação continuada, no contexto de consumo da educação 

como produto através da ideologia transmitida pela publicidade, recebeu estímulo nas 

consequências da reengenharia. Mas o momento cultural, social e político proporcionou 

insegurança, provável causadora da miopia corporativa, que permitia aceitar facilmente 

modelos administrativos que demonstravam apresentar bons resultados em curto prazo. A 

reengenharia não é a causa da mercadorização da educação, mas é parte do processo. Ela deu 

visibilidade à fragilidade da qualificação profissional no crescimento da tecnologia 

globalizada, apontando uma oportunidade no mercado da educação. As instituições de ensino 

aproveitaram e passaram a investir em um mercado lucrativo, utilizando como principal 

argumento publicitário os sonhos e desejos dos receptores. A expressão “foco no cliente” 

utilizada no meio corporativo torna-se realidade nas instituições de ensino ao oferecerem o 

que o cliente deseja.  

Temos a certeza do que estas instituições estão oferecendo, mas questionamos o que 

os clientes, consumidores, receptores estão recebendo. Seria importante a continuidade deste 

estudo para identificar se as expectativas aparentemente utópicas de quem adquiriu o produto 

educação continuada foram confirmadas. 
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APÊNDICE A 

 

        Roteiro de entrevistas profissionais de Recursos Humanos 

 

 

Pesquisa de abordagem qualitativa constituída para reunir documentação direta. 

Entrevistas semiestruturadas de questões abertas. Corpus formado por headhunters e 

profissionais de recursos humanos responsáveis por processos seletivos em corporações. 

Pesquisa pertencente à dissertação de mestrado de Denise Gouveia Monteiro, no 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo – Stricto Sensu da 

Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Orientadora Profa. Dra. Marcia 

Perencin Tondato. Tema: A Educação continuada na intersecção da comunicação e do 

consumo: o desenvolvimento de carreiras no contexto da sociedade midiatizada. 

 

Identificação opcional: 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Idade: _____________________________ Sexo: ______________________________ 

Empresa: ______________________________________________________________  

 

 

Importante: 

 

Cargo: ______________________________ Tempo na função: __________________ 

Cidade/Estado: _________________________ / ______________________________  

Mesma função em outra empresa? _____________ Quanto tempo?: _______________ 
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Roteiro: 

 

1. Independente do status do cargo na hierarquia (organograma), qual o perfil dos 

profissionais que você seleciona, considerando prioridades? (competências, realizações, 

formação acadêmica, experiência etc.) 

2. Com quais assuntos os candidatos devem estar atualizados? (gerais – além dos 

específicos/técnicos exigidos para vaga) 

3. De forma geral, com que frequência um profissional deve atualizar seus conhecimentos e 

qual tipo de curso (técnico, especialização, mestrado, outro) é o mais adequado? 

4. Como avalia as instituições de ensino superior presente nos currículos recebidos? Existem 

preferências? Quais? 

5. Como forma sua opinião sobre as instituições de ensino consideradas bem avaliadas? 

6. Qual o seu conceito de sucesso na carreira? 

7. Com relação ao assunto abordado, existe algo que deseja acrescentar? 
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ANEXO I 

 

                                     Revista e anúncios analisados 

 

 

Nota: todas as imagens a seguir foram extraídas da edição da revista Você S/A n. 145, de 

julho de 2010. 
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Cruzeiro do Sul 
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FAAP 

 

 

 

 



 

 

135 

FEI 
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FIA 
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FIAP 
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FMU 
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FGV 
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IBMEC 
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SÃO JUDAS 
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SENAC 
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VERIS 

 

 


