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Resumo:  
 
As discussões no campo mais amplo da educação têm como objetivo renovar suas 
formas de pensar e atuar. Reconhecendo a importância desta construção, as 
proposições neste campo são orientadas pelo reconhecimento de que a educação 
deve evoluir e cumprir seu importante papel no desenvolvimento do homem, sua 
condição humana, e de todos os elementos que o cercam. No campo da 
aprendizagem gerencial e da formação de executivos, tema central deste trabalho, 
as discussões são orientadas pelo sentido de identificar sua efetividade, sua 
dinâmica, sua relação com o desenvolvimento de competências, sua relação com 
a cultura organizacional, sua integração com a prática profissional e o 
desenvolvimento da perspectiva reflexiva. No mundo contemporâneo, observa-se 
a emergência de uma nova relação entre organizações, executivos e 
desenvolvimento. Acrescenta-se a este cenário a identificação de novas 
demandas, novas formas de produção, novos mercados, novos modelos 
organizacionais e novas formas de gestão. Fonte ímpar para pesquisas, o 
presente trabalho parte do pressuposto que a educação executiva não atende as 
demandas de formação e desenvolvimento no cenário empresarial 
contemporâneo, não contemplando a criação de capacidades para lidar com a 
complexidade e incertezas, não promovendo a integração da formação com a 
prática profissional e suas questões objetivas e subjetivas. Por outro lado, é 
possível observar sua importância para o desenvolvimento organizacional e o 
desenvolvimento da carreira executiva neste novo contexto. Tendo como objetivo 
contribuir com educação executiva e aprendizagem gerencial, o presente trabalho 
esforça-se em identificar sua efetividade e de forma complementar, relacionar as 
questões que envolvem o desenvolvimento executivo aos objetivos de carreira, 
desenvolvimento de competências e atendimento das demandas organizacionais. 
Neste sentido, buscou-se a percepção do executivo para estas dimensões, 
acrescentando-se a indagação de qual deve ser o papel desempenhado pelas 
escolas de negócios na formação e desenvolvimento da classe executiva frente à 
realidade atual. Para tal, utilizou-se como metodologia a análise de conteúdo, 
reconhecendo nesta metodologia, de caráter qualitativo, o potencial para a 
identificação dos valores, crenças, atitudes, opiniões dos executivos entrevistados 
e a integração de todas as variáveis que envolvem o desenvolvimento da carreira 
executiva e o contexto empresarial. O público alvo desta pesquisa é composto por 
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executivos da linha de frente das organizações, ou seja, o principal ou um dos 
principais executivos da organização, sendo estes executivos, os responsáveis 
pela tomada de decisão e pelas mudanças organizacionais. Como critério, buscou-
se identificar executivos que realizaram, ao longo da carreira, vários programas de 
educação executiva formal, realizada por meio de cursos e programas ofertados 
por escolas de negócios, tendo como premissa a realização de no mínimo de três 
cursos/programas com diferentes perspectivas quanto aos objetivos, metodologias 
e abordagem. Diante de tal proposição, foi possível identificar: a educação 
executiva continua configurada pela racionalidade técnica e instrumentalização 
profissional; a necessidade de formação e desenvolvimento do executivo está 
relacionada à responsabilidade de assumir novos papéis e funções gerenciais; as 
ações educativas estão diretamente relacionadas ao atendimento das demandas 
de aprendizagem nas dimensões profissional e organizacional; executivos e 
organizações esperam da escola o papel de agente de transformação que, apesar 
de reconhecido, este papel está longe de ser contemplado em razão da estrutura 
conservadora das organizações e do posicionamento das escolas como detentoras 
exclusivas do “saber”. 
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